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”
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală este liantul integrator al 

oricărui discurs articulat despre cultură. El îndeplinește o funcție de sistem esențială 
–  cercetarea-dezvoltarea – pe care articulează și măsuri concrete de formare pentru 
meserii fundamentale care necesită specializare și perfecționare continuă.

Nu se pot face politici și strategii culturale coerente fără cercetare specializată, fără 
date, fără analize organizaționale de substanță care să explice în detaliu dinamica 
domeniilor în care trebuie acționat prioritar. INCFC propune o abordare sistemică 
a culturii în care managementul și cadrul normativ de reglementare reprezintă 
instrumente logice de acțiune.

Anul 2021 a reprezentat, în linii mari, pasul următor în exercițiul de adaptare la 
noile coordonate impuse de pandemia declanșată în 2020. Dacă anul trecut la nivelul 
INCFC, la fel ca în majoritatea instituțiilor culturale, am răspuns provocărilor strategice 
și manageriale, în 2021 am valorificat lecțiile învățate punând accent pe creativitatea 
și adaptabilitatea instituțională. Imprevizibilul restricțiilor în context pandemic a 
continuat, așa cum era de așteptat, găsindu-ne însă mai pregătiți și permanent 
orientați către dezvoltarea domeniului cultural într-un moment de cotitură.”

 

              Carmen CROITORU 
Manager INCFC
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Preambul
Pentru INCFC, anul 2021 a stat sub semnul unei convingeri pe care o susținem încă din 

primii ani de funcționare: Cultura, cu rolul ei esențial și efectele sale corelate, este unul dintre 
pilonii dezvoltării durabile, la fel de indispensabil precum economia, incluziunea socială și 
factorii de mediu.

Suntem perfect conștienți că pentru a transpune această convingere în termenii realității 
de zi cu zi, este nevoie de o schimbare a opticii asupra rolului Culturii, angrenată, la rândul 
său, de o schimbare de atitudine și de poziționare a sectorului cultural însuși. Dacă până 
acum, decidenții și reprezentanții guvernelor erau, în mod constant, întrebați: „Ce anume 
pot face pentru cultură și cum o pot sprijini?”, în acest moment, ne aflăm în situația în care 
trebuie să adăugăm o componentă de conștientizare alături de cea a nevoii de ajutor, 
asistență și alimentare constantă a resurselor dedicate Culturii. Astfel, întrebarea adresată 
decidenților devine: „Ce anume poate face Cultura pentru a ajuta alte sectoare?”

Iar aici, intervine una dintre misiunile INCFC, aceea de a veni în întâmpinarea autorităților 
care au sarcina de a formula politici și strategii în domeniul culturii, de a sprijini formularea 
unor reglementări coerente de sistem și de a studia impactul acestor măsuri la nivel local și 
național, cu ajutorul măsurătorilor și a datelor statistice relevante pentru sectorul cultural. 
Colectarea informațiilor și a datelor furnizează argumente solide în sprijinul demersurilor 
legate de Sectoarele Culturale și Creative și este vitală pentru a formula un răspuns la 
întrebarea „Cum anume poate să contribuie Cultura?”. Statisticile și resursele financiare 
sunt indicatorii care influențează acțiunile decidenților, iar percepția acestora asupra 
Sectoarelor Culturale și Creative trebuie îndreptată către adevărul factual că acestea din 
urmă sunt o investiție, nu o risipă de bani.

Cu aceeași convingere, am preluat și rolul de partener în proiectul „Viziune Strategică 
și Coerentă pentru Sectorul Cultural”, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA), al cărui principal rezultat este fundamentarea și elaborarea 
„Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030”. Eforturile fără 
precedent ale INCFC de a realiza Analiza funcțională a întregului sector cultural, care stă la 
baza elaborării Strategiei și a formulării viitoarelor politici publice din domeniu, au presupus 
o abordare holistică a sistemului, implicând colectări de date, cartografieri de sector și 
măsurători specifice, cu scopul de a reda o imagine cât mai fidelă a situației actuale din 
domeniul Culturii.
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De asemenea, întreaga planificare INCFC din 2021 a fost adaptată cu  programe și 
proiecte specifice ce au servit drept suport activităților de cercetare din cadrul proiectului 
„Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural”, prin generarea acelor date 
statistice relevante, necesare construcției Analizei funcționale a sectorului.

În egală măsură, am continuat demersurile inițiate la începutul pandemiei cu privire la 
dezvoltarea instrumentelor digitale care ne permit colectarea de date online, de consultare 
și de monitorizare a activității în raport cu beneficiarii reușind să ajungem, și anul acesta, la  
organizații și persoane pentru care distanțele reprezentau bariere importante.

De asemenea, am avansat în adaptarea ofertei de programe de formare profesională 
pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor atât la nivel de conținut, cât și în ceea ce privește 
modul de desfășurare. Continuând procesul de digitalizare, cursurile INCFC se desfășoară 
acum preponderent hibrid (clasic și online) și online, în situațiile în care specificul programului 
nu impune prezența la sală. Ampla activitate de cercetare pentru realizarea Analizei 
funcționale a reprezentat și un bun moment de reflecție asupra nevoilor de formare din 
domeniul culturii, iar o parte din concluzii ne-au determinat să ne îndreptăm atenția către 
cursurile dedicate managementului și administrării culturii. Un impediment permanent în 
activitatea INCFC rămâne însă lipsa fondurilor pentru formarea profesională a personalului 
din instituțiile publice de cultură. 

Evenimentele INCFC din 2021 au fost complementare activității de formare. Ne-am 
aventurat, în premieră, să atragem un nou segment de public cu gândul la viitoarele 
generații din domeniu. Decizia a fost una firească după ce am analizat rezultatele activității 
din mediul online, gazda tuturor activităților desfășurate în 2020, pe fondul contextului 
crizei sanitare de la nivel global. Astfel, segmentul de public din mediul online cel mai bine 
reprezentat în funcție de vârstă a fost cel cuprins între 20-35 de ani. Publicul tânăr ne-a 
răsplătit, în 2021, cu o viteză de reacție și un nivel de implicare pe care, inițial, nu l-am 
anticipat în totalitate, iar succesul înregistrat în 2021 cu „Școala de Vară Culturadata” (cu 
tema: „Managementul și marketingul proiectelor culturale”) și „Simpozionul Culturadata” 
(cu tema: Management, Marketing și Politici Culturale) ne determină să continuăm cu noi 
ediții.
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A. Evoluția instituției în raport cu 
mediul în care își desfășoară 
activitatea

A 1 Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri 
informale care se adresează aceleiași comunități

Ca elemente cheie în activitatea INCFC, colaborările și parteneriatele naționale și 
internaționale de profil reprezintă o preocupare permanentă în vederea dezvoltării 
instituționale. 

La nivel național, INCFC se poziționează, în mod explicit, ca serviciu-suport unic pentru 
întreg domeniul cultural în materie de cercetare și formare profesională, având în vedere 
că, în configurația actuală, nu există instituții publice cu responsabilități legale identice 
sau similare, organizații sau grupuri cu profil asemănător. Cercetările, analizele și studiile 
desfășurate, precum și cursurile oferite care se adresează instituțiilor de cultură, autorităților 
publice și, implicit, tuturor specialiștilor din domeniu contribuie la consolidarea statutului 
deosebit al INCFC.   

Colaborarea cu instituții / organizații / grupuri și rețele profesionale se structurează, în 
cazul INCFC, pe trei direcții:

• la nivel național – prin parteneriate cu stakeholderi naționali;
• la nivel internațional – prin proiecte, afilieri profesionale și prin preluarea unor funcții 

de reprezentare de la MC;
• la nivel european – prin proiecte cu fonduri europene dezvoltate în sprijinul comunităților 

de profesioniști.

structura colaborărilor și parteneriatelor existente și încheiate de INCFC  
în anul 2021

1. Colaborări și parteneriate pentru programele de CERCETARE:
• Institutul Național de Statistică
• UNESCO
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A
• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism
• Oficiul Național pentru Registrul Comerțului
• Asociația EGMUS
• Universitatea București, Facultatea de Litere
• Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială
• Universitatea București, Facultatea de Administrație și 

Afaceri
• Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică 

„I.L.Caragiale”, București
• Consiliul Județean Bihor
• Institutul de Cercetare a Calității Vieții

2. Colaborări și parteneriate pentru programele de FORMARE:
• Comisia de Autorizare a  Furnizorilor de Formare Profesională 

a Adulților a Municipiului București
• Autoritatea Națională pentru Calificări
• Muzeul Municipiului București
• Muzeul Național al Țăranului Român
• Muzeul Național de Artă Contemporană
• Muzeul Național al Literaturii Române
• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Optoelectronică 2000
• Biblioteca Națională a României
• Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București

• Complexul Național Muzeal ASTRA 
• Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (ULBS), Facultatea de 

Ştiinţe Socio-Umane 
• Administrația Fondului Cultural Național
• Universitatea Politehnică București

3. Parteneriate naționale pentru evenimente, conferințe, 
evenimente cu caracter interdisciplinar:
• Ministerul Culturii (UMP)
• Biblioteca Națională a României
• Comisia Națională a României pentru UNESCO
• Muzeul Municipiului București
• Institutul Național al Patrimoniului
• CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului 

București

4. Parteneriate internaționale:
• Rețeaua European Network on Cultural Management and 

Policy (ENCATC) 
• Asociația COMPENDIUM – Cultural Policies & Trends 
• Rețeaua Culture Action Europe (CAE)
• Institutul de Cercetare și Statistică pentru Cultură, Belgrad 

(Serbia)
• UNESCO și UNESCO-CDIS.
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A 2 Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte 
slabe, oportunități, amenințări)
Mediul intern

PUNCTE TARI (STRENGTHS) 
• Partener responsabil cu realizarea analizei funcționale și Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii, precum și 
a programelor de formare în management cultural a personalului din domeniu în cadrul proiectului „Viziune 
strategică și coerentă pentru sectorul cultural” finanțat din Fondul Social European, prin POCA 2014-2020;  

• Câștigarea unei identități distincte în sectorul Cultură datorită cercetării și cursurilor de formare sistematice;
• Profilul unic al INCFC în peisajul cultural din România;
• Reputația câștigată de publicațiile și studiile realizate de INCFC la nivel național și internațional și includerea 
acestora ca termen de referință în statisticile oficiale;

• Furnizor unic de cursuri adaptate permanent nevoilor sistemului instituțional românesc;
• Realizarea de studii și cercetări adaptate la evoluția sectorului cultural și la solicitările din partea organizațiilor 
culturale publice și private;

• Diversitatea temelor abordate în studiile și cercetările INCFC;
• Utilizarea metodologiilor recunoscute la nivel internațional (proiectul UNESCO Indicatori Cultura 2030);
• Dezvoltarea unor metodologii inovative;
• Fundamentarea strategiilor și programelor culturale prin analize ex-ante și ex-post;
• Construirea unor baze de date solide cu indicatori si variabile pe toate sectoarele culturale și creative, actualizate 
în permanență;

• Diversitate tematică în materie de programe de formare profesională și echipă de formatori recunoscuți pe piața 
culturală;

• Adaptarea programelor de formare profesională la contextul actual prin menținerea cursurilor online și hibrid 
(clasic și online); 

• Orientarea instituției către valorificarea instrumentelor digitale prin: website-ul atractiv și funcțional; existența 
unor platforme interactive de colectare și/sau diseminare a datelor; existența unei platforme de înscriere online 
la cursurile organizate;

• Deschiderea instituției către publicul larg (publicarea studiilor în format electronic, precum și intensificarea 
diseminării lor);

• Dezvoltarea potențialului de cartografiere a sectorului cultural prin compartimentul specific ale cărui rezultate 
pot fi accesate online printr-o platformă dedicată;

• Adaptabilitatea echipei la schimbările din mediul extern cauzate de pandemie și reorganizarea întregii activități 
conform noilor coordonate, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea cursurilor, sesiunilor de evaluare, organizarea 
evenimentelor;

• Posibilitatea de a desfășura în mod constant studii și analize despre beneficiarii INCFC și adaptarea activităților 
în consecință;

• Dezvoltarea permanentă de parteneriate cu instituții reprezentative la nivel național și internațional care 
contribuie la certificarea expertizei activităților INCFC;

• Realizarea de proiecte pentru pregătirea profesională a tinerilor care își doresc o carieră în domeniul culturii; 
• Abordarea unor tematici de actualitate în toate acțiunile desfășurate;
• Reziliența instituțională;
• Audit financiar al Curții de Conturi a României finalizat cu succes, situațiile financiare și documentele aferente au 
fost apreciate ca fiind conforme cu prevederile în vigoare; 

• Apartenența la rețele profesionale internaționale relevante (ENCATC, Compendium of Cultural Policies & Trends 
in Europe, Culture Action Europe, EGMUS);

• Noi direcții de dezvoltare instituționale prin participarea la proiecte europene.

PUNCTE SLABE 
(WEAKNESSES)

• Costuri și litigii generate de imobile 
(clădiri și terenuri) „moștenite” 
din comasări anterioare, situate 
în București, județele Prahova și 
Constanța, fără bugete aferente și 
fără personal de administrare;

• Lipsa personalului necesar pentru 
activarea celor două filiale preluate 
în urma comasării sau pentru 
înființarea unor noi puncte de lucru;

• Lipsa unei mașini de serviciu care 
îngreunează deplasările în țară;

• Spații de birouri insuficiente prin 
transformarea unor birouri în săli 
de curs;

• Slaba dotare tehnică pentru cele 
două tipuri de activități și lipsa 
unor specialiști IT angajați care 
să sporească siguranța bazelor 
de date deținute sau care să 
contribuie la dezvoltarea unor 
instrumente digitale necesare 
furnizării de programe de formare 
profesională;

• Inexistența unei platforme 
educaționale dedicate cursurilor 
online;

• Competențe digitale inegale 
la nivelul angajaților, dar și al 
formatorilor;

• Nivelul scăzut al salarizării 
îngreunează atragerea resursei 
umane profesioniste; 

• Fluctuația personalului de 
cercetare și administrativ ca 
urmare a nivelului scăzut de 
salarizare și a dinamicii pieței 
muncii;

• Plafonarea dezvoltării capacității 
instituționale prin bugete reduse și 
spații insuficiente.
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A

Mediul extern

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 
• Elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii, 

prin proiectul POCA; 
• Nevoia de fundamentare a Strategiei Sectoriale 

în Domeniul Culturii prin elaborarea unei analize 
funcționale a sistemului cultural;

• Nevoia națională de armonizare a politicilor și 
strategiilor culturale cu agenda europeană (noul 
cadru de finanțare 2021-2027); 

• Dezvoltarea proiectului pentru realizarea indicatorilor 
UNESCO Cultura - 2030; 

• Solicitări din partea organizațiilor publice și private 
de furnizare de studii și cercetări adaptate (exemplu: 
Studiul de consum cultural la nivelul județului Bihor)

• Nevoia crescută de expertiză statistică pe piață;
• Includerea INCFC în Programul Național de Statistică 

de către INS la finalul anului 2019;
• Nevoia de formare profesională în continuă creștere, 

în special în domeniile patrimoniului cultural și 
managementului cultural;

• Nevoia de perfecționare continuă în toate domeniile 
în care INCFC oferă cursuri de specializare;

• Extinderea plajei de potențiali beneficiari prin cursuri 
online, inclusiv la nivelul diasporei;

• Crearea unor pârghii de prospecție culturală 
permanentă;

• Dezvoltarea potențialului de revizuire a profesiilor 
culturale;

• Creșterea vizibilității domeniului cultural în mediul 
online pe parcursul anilor 2020 și 2021;

• Dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice în 
vederea facilitării accesului constant la date deschise 
structurate eficient; 

• Disponibilitatea pentru parteneriate cu universitățile 
de profil din țară;

• Promovarea la nivel european a unor direcții strategice 
privind Educația culturală și sustenabilitatea culturii 
prin management specializat.

AMENINȚĂRI (THREATS) 
• Incertitudinea cu privire la evoluția pandemiei;
• Instabilitate normativă (restricții impuse de legislație ca urmare a 

evoluției pandemiei);
• Lentoarea deciziilor la nivelul autorității și blocajele din partea 

aparatului funcțional al MC;
• Perpetuarea obligațiilor de plată pentru imobilele aflate în 

administrare în condițiile în care INCFC a făcut toate demersurile 
necesare pentru clarificarea situației, transmise MC;

• Modificarea permanentă a legislației din domeniul fiscal;
• Lipsa unor acorduri de colaborare strategică între Ministerul Culturii 

și alte ministere cu incidență directă (Ministerul Educației Naționale, 
Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Protecției Sociale);

• Lipsa unor acorduri cadru pentru armonizarea cu legislația 
europeană privind formarea profesională;

• Întârzieri în furnizarea datelor statistice solicitate de la alte instituții 
și organizații culturale.

• Reticența reprezentanților instituțiilor publice de cultură și a ONG-
urilor de a răspunde la chestionarele elaborate de INCFC;

• Comunicarea dificilă cu autoritățile locale pe segmentul Cultură;
• Lipsa bugetelor multianuale;
• Bugete de formare profesională reduse la nivelul majorității 

instituțiilor publice beneficiare;
• Lipsa competențelor digitale în rândul anumitor categorii de 

beneficiari care îngreunează desfășurarea programelor de formare 
profesională;

• Infrastructură IT perimată la nivelul instituțiilor beneficiare ale 
formării online propuse de INCFC;

• Competiția internațională: disponibilitatea online a unor cursuri 
internaționale de foarte bună calitate, având tematici similare cu 
cele abordate de INCFC.



Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea 

12   

Combinarea încrucișată a unor elemente din matricea SWOT duce la elaborarea unor strategii, pe termen lung sau scurt, 
de prevenție a multiplicării punctelor slabe cauzate de amenințări externe (strategii W – T) sau de fructificare suplimentară 
a unor oportunități ca puncte tari (strategii O – S).

În raport cu analiza SWOT prezentată și având în vedere noua realitate generată de pandemia COVID-19 ale cărei 
coordonate nu sunt încă în totalitate definite, managerul INCFC propune pentru perioada subsecventă următoarele direcții 
de acțiune de dezvoltare managerială:

• Implicarea activă în realizarea Strategiei sectoriale pentru domeniul culturii, prin valorificarea analizei 
funcționale a sectorului cultural realizată în 2021 și consultarea permanentă a tuturor stakeholderilor;  

• Continuarea modernizării programelor de formare profesională prin dezvoltarea și menținerea celor trei 
dimensiuni ale ofertei (clasic, hibrid și online) și dezvoltarea unei platforme educaționale proprii INCFC;

• Identificarea meseriilor emergente din domeniul cultural, apărute în contextul digitalizării accelerate, și 
organizarea unor cursuri dedicate acestora;

• Dezvoltarea unor parteneriate pentru furnizarea de date statistice pe termen lung cu principalele instituții 
deținătoare de date statistice relevante pentru sectoarele culturale și creative;

• Promovarea statisticilor în domeniul culturii în cadrul programelor de formare profesională ale INCFC;
• Promovarea activității de cercetare în rândul studenților din facultățile de profil pentru atragerea de personal 

de cercetare;
• Adaptarea metodologiilor și tematicilor din studiile și cercetările INCFC; 
• Perfecționarea competențelor digitale ale angajaților; 
• Evaluarea mai aplicată a personalului, cu menționarea expresă a criteriilor de performanță la nivelul INCFC;
• Continuarea demersurilor pentru scoaterea din administrarea INCFC a terenurilor și clădirilor din afara 

Bucureștiului;
• Responsabilizarea personalului și încurajarea evoluției profesionale a acestora prin delegarea coordonării de 

proiecte;
• Continuarea orientării activității de marketing către o logică proactivă prin realizarea unor planuri de 

comunicare personalizate pentru fiecare proiect;
• Extinderea grupului de beneficiari ai activităților desfășurate de INCFC prin orientarea către generația tânără 

(studenți, masteranzi, doctoranzi în domeniul culturii și domenii conexe); 
• Extinderea parteneriatelor internaționale, inclusiv prin implicarea INCFC în proiecte europene.
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A 3 Evoluția imaginii existente și măsuri luate 
pentru îmbunătățirea acesteia
Direcții strategice 

De-a lungul anilor, INCFC a reușit să se impună ca un brand cultural important pe piața 
națională și internațională. INCFC, ca instituție puternic orientată către valorificarea noilor 
tehnologii în materie de comunicare, cu mult înaintea pandemiei, a intensificat activitățile 
aferente strategiei de comunicare și marketing cu scopul de a se diferenția, preponderent în 
mediul online. Diferențierea brand-ului INCFC este un proces simplificat de profilul activității 
instituției în sine, fiind singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și 
furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor 
care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Strategia de comunicare și de marketing are ca referință exigențe metodologice care 
presupun evaluarea calității și a dimensiunii ofertei de servicii, armonizarea ei cu cerințele 
de consum ale pieței, investigarea gradului de satisfacție a consumatorilor, a motivației și 
comportamentelor culturale.

Principalele de direcții pentru îmbunătățirea imaginii existente au fost:
• Investigarea pieței, a consumului de cultură și a mediului economic și social; adaptarea 

continuă a politicilor de marketing la cerințele mediului; dimensionarea serviciilor 
culturale în consens cu nevoile, așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, 
dar și cu dezideratele politicii culturale naționale și europene; 

• Elaborarea unor programe / proiecte / activități destinate mediului online, ancorate 
în realitatea culturală a anului 2021 și în acord cu interesele socio-culturale și 
educaționale ale potențialilor beneficiari INCFC, aflate în continuă schimbare;

• Valorificarea platformelor online existente, dezvoltarea unor noi funcționalități în 
cadrul acestora pentru a veni în sprijinul beneficiarilor prin cercetările desfășurate și 
programele de formare profesională organizate;

• Orientarea către comunicarea prin intermediul materialelor video cu adresabilitate 
largă, adaptate fiecărui instrument de promovare conform cerințelor platformelor 
online atât în ceea ce privește conținutul, cât și caracteristicile tehnice;

• Documentarea în vederea promovării activităților de cercetare și formare ale 
INCFC (extinderea și actualizarea bazei de date privind stakeholderii, intensificarea 
campaniilor social media, analiza datelor de tip insights asupra propriei audiențe 
online și activității online a instituțiilor din domeniu, puse la dispoziție de platformele 
social media și de website-uri);
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• Crearea de noi concepte pentru elementele vizuale postate în social media și alte 
platforme online, care să fie în acord cu manualul de brand al instituției;

• Promovarea online a parteneriatelor cu instituțiile/entitățile din domenii culturale 
conexe cercetării și formării, precum cele educative, trans și interdisciplinare;

• Actualizarea permanentă a informațiilor din cadrul tuturor secțiunilor website-ului 
instituției și adaptarea mesajelor în acord cu cerințele beneficiarilor;

• Îmbunătățirea design-ului website-ului pentru facilitarea accesului la informațiile 
privind activitatea INCFC; 

• Actualizarea formatului Newsletter-ului în care să se prezinte activitatea INCFC, 
noutățile, dar și o agendă a activităților de formare, activități de interes general din 
cadrul parteneriatelor internaționale și a proiectelor europene;

• Îmbunătățirea calității și frecvenței postărilor din cadrul paginii oficiale de Facebook 
a INCFC prin utilizarea instrumentelor specifice acestei platforme (Facebook Watch, 
Playlist, Live Streaming, Evenimente Online), la fel ca și în cazul paginii de Instagram 
(IGTV, Reels, Stories);

• Menținerea relațiilor strânse cu rețele europene de profil sau conexe și la alte rețele 
dedicate politicilor culturale la care INCFC este deja afiliat (Asociația COMPENDIUM, 
ENCATC, Culture Action Europe).

În 2021, luând în considerare creșterea vizibilității online înregistrată în 2020 și concomitent 
cu promovarea imaginii identitare, instituția s-a axat pe o strategie de marketing dedicată 
consolidării și valorificării prezenței online a brand-ului, dar și pe dezvoltarea celor trei direcții 
importante pentru statutul INCFCC:

3.1. Dezvoltarea promovării și comunicării la nivel național - în regiunile de dezvoltare 
cu accent pe urban mare și mijlociu

Pentru prima direcție au fost luate măsuri pentru:
• Optimizarea permanentă a platformelor online;
• Dezvoltarea unor campanii de comunicare integrate pentru fiecare proiect și 

valorificarea acelor canale și instrumente de comunicare accesibile publicului țintă 
vizat;

• Îmbunătățirea mesajelor și a materialelor vizuale în acord cu cerințele fiecărui canal 
de comunicare (website, social media, mass-media ș.a.)  

• Extinderea bazei de date de contacte prin includerea tuturor universităților cu profil 
cultural și comunicarea activităților INCFC către reprezentanții acestora;    
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• Extinderea bazei de date de contacte cu reprezentanți 
ai entităților private cu profil cultural și comunicarea 
activităților INCFC către acestea;

• Diversificarea categoriilor de beneficiari prin 
organizarea de programe de formare profesională 
și evenimente dedicate studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor;

• Creșterea vizibilității profesiilor din domeniul cultural, 
cu precădere a managementului cultural, în rândul 
generației tinere;   

• Structurarea bazei de date de contacte în logica 
Sectoarelor Culturale și Creative pentru o mai bună 
segmentare a beneficiarilor și ajustarea mesajelor;   

• Intensificarea acțiunilor de direct mailing în special în 
ceea ce privește noile contacte incluse în bazele de 
date (menționate anterior);  

• Diversificarea invitaților din cadrul evenimentelor 
organizate, prin implicarea profesioniștilor din diverse 
zone ale României, și valorificarea canalelor de 
comunicare utilizate de instituțiile pe care aceștia le 
reprezintă, prin încurajarea promovării reciproce.

3.2. Deschiderea internațională prin comunicare cu 
rețelele și institutele internaționale cu profil similar, 
pe ambele tipuri de activități

Pentru cea de-a doua direcție, a comunicării 
internaționale, s-au luat măsuri pentru:

• Actualizarea constantă a tuturor secțiunilor 
website-ului în limba engleză; 

• Abordarea temelor de actualitate din domeniul 
cultural în cadrul evenimentelor INCFC, 
includerea unor invitați cu vizibilitate în mediul 
online național și internațional și încurajarea 
promovării reciproce;

• Actualizarea bazei de date a secțiunii dedicate 
exclusiv audienței internaționale în cadrul 
platformei de emitere a Newsletter-ului INCFC 
(Mailchimp);

• Publicarea sintezelor studiilor și a celor 
mai ample articole/studii de cercetare în 
limbi străine și publicarea lor pe website-uri 
acreditate, transmiterea către partenerii externi 
și diseminarea la nivelul acestora;

• Promovarea proiectelor realizate de INCFC prin 
transmiterea recurentă de informații actualizate 
către partenerii internaționali; 

• Prezența constantă și participarea activă la 
evenimentele organizate de parteneri; 

• Asigurarea promovării prin intermediul social 
media a noutăților comunicate de partenerii 
internaționali (Asociația COMPENDIUM, 
ENCATC).

3.3. Dezvoltarea instituțională prin implicare în proiecte 
europene și rețele internaționale

Anul 2021 din perspectiva fondurilor europene, a fost 
unul de planificare strategică a noilor programe cadru de 
finanțare, de consultări și la final de an, de lansare de noi 
programe. În anul 2021, a fost lansat noul program Horizon 
Europe, care a avut deschis și un apel de proiecte și, de 
asemenea, Europa Creativă, care va anunța primele finanțări 
la începutul anului 2022.

Managementul INCFC urmărește creșterea notorietății 
pozitive a instituției prin implicarea în proiecte europene, de 
aceea au fost intensificate eforturile de a forma parteneriate 
și de a dezvolta idei în vederea pregătirii unor noi proiecte. 
Astfel, au fost utilizate platforme europene (acceleratoare 
de idei pentru cooperare europeană) precum Up2Europe, 
EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe a 
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Comisiei Europene, EUcalls - platformă a Institutului pentru 
Dezvoltarea Antreprenoriatului, dar și de social media prin 
prezența în grupuri de experți precum: Erasmus + KA2, 
Erasmus Plus Romania, EU Erasmus + Partnership, Erasmus+ 
partner search, Creative Europe Desk Luxembourg, Interreg 
Europe, platforma pentru finanțări și licitații a Comisiei 
Europene.

De asemenea, a fost demarată corespondența cu Biroul 
Europa Creativă România care a introdus INCFC în bazele 
de date internaționale pentru identificarea de parteneri și 
proiecte, Biroul Europa Creativă Italia, țară cu cele mai multe 
proiecte depuse pe acest program și Biroul Europa Creativă 
Slovenia.

INCFC a urmărit demersurile Autorităților de Management 
privind lansarea noilor programe și a devenit partener 
de dialog cu acestea, implicându-se în evenimentele de 
consultare, pentru ca în anul 2022, când vor fi lansate primele 
apeluri de proiecte, să fim pregătiți pentru abordarea de noi 
programe care finanțează proiecte culturale: Programele de 
Cooperare Transfrontalieră (Interreg Dunărea), Programele 
de Cooperare Interregională (Interreg Europe, Interreg VI). 

În urma acestor demersuri, INCFC a fost contactat de 
diverse entități publice sau private pentru a dezvolta proiecte 
în parteneriat: Innova Innovation Services - Portugalia 
(Horizon Europe), EGInA - Italia (Erasmus Plus), Unione 
Nazionale Consumatori Umbria - Italia, Performing Art Center 
– Dynamic Lab (Europa Creativă). 

INCFC este, de asemenea, afiliată la rețele internaționale 
de prestigiu care vor facilita accesul la proiecte finanțate prin 
fonduri europene:

• COMPENDIUM Policies for Culture & Trends;
• UNESCO-CDIS - Indicatorii Cultură pentru 

Dezvoltare (CDIS);
• European Network on Cultural Management 

and Policy (ENCATC) - rețeaua managerilor 
culturali;

• Culture Action Europe;
• The European Group on Museum Statistics 

(EGMUS) - rețea de statistică muzeală;
• Secțiunea EUROSTAT pentru Cultură.

INCFC în mediul online
În 2021, INCFC a intensificat comunicarea prin intermediul 

canalelor social media (Facebook, Instagram, You Tube). 
Accentul a fost pus pe optimizarea promovării programelor 
de formare profesională oferite de Institut, dat fiind faptul că 
mutarea în mediul online a majorității cursurilor a impus o 
abordare diferită în ceea ce privește comunicarea acestora 
către publicul interesat. Website-ul culturadata.ro, platforma 
Culturadata Interactiv și pagina de Facebook INCFC sunt 
principalele canale de comunicare cu publicul. În același 
timp, pagina de Facebook este și cel mai eficient canal dintre 
toate celelalte pentru a promova rezultatele cercetărilor, 
organizarea cursurilor de formare profesională în domeniul 
culturii, dar și redirecționarea publicului către celelalte 
canale social media utilizate de INCFC. De asemenea, 
Facebook a devenit și principala platformă pentru difuzarea 
evenimentelor online (dezbateri, conferințe, dialoguri).

Website www culturadata ro
- website-ul oficial al INCFC; conține informații generale 
despre instituție, prezentarea ofertei de programe 
de formare profesională, a activității de cercetare, a 
evenimentelor, a proiectelor, precum și toate publicațiile 
produse de INCFC

Începând cu anul 2020, în cadrul secțiunii „Cursuri”, pe 
fiecare pagină dedicată cursurilor de formare profesională 
INCFC, sunt incluse trimiteri către platforma de înscrieri 
online: www.cursuri.culturadata. ro. Platforma a fost creată 
cu scopul de a digitaliza, a simplifica și a eficientiza procesul 
de înscriere la toate programele de formare profesională 
aflate în oferta INCFC.
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În 2021, s-au înregistrat scăderi ale datelor statistice cu 
privire la utilizatorii website-ului culturadata.ro. Cauza principală 
a acestor scăderi, pentru anul 2021, a fost intensificarea 
comunicării prin intermediul social media și a acțiunilor de 
direct mailing. Mai mult decât atât, proiectele desfășurate de 
INCFC în 2021 au vizat analiza detaliată a sectorului cultural 
ceea ce a implicat comunicare directă cu stakeholderii implicați 
prin grupuri de lucru sau consultări. De asemenea, contextul 

pandemic a impus reducerea numărului de evenimente / lansări 
de publicații (concomitent cu bugetul diminuat al instituției) care 
echivalează cu un volum mai scăzut al conținutului nou publicat 
pe website. În ceea ce privește vizualizarea medie a paginilor, 
aceasta a crescut de la 2,50 pagini / sesiune, în 2020, la 2,56% 
pagini / sesiune în 2021.

Mai multe date statistice comparative despre utilizatorii 
website-ului culturadata.ro în tabelul sintetic de mai jos:

ianuarie-decembrie 2020 ianuarie-decembrie 2021

 – 85.505 utilizatori - pe un eșantion de 41,74% din numărul 
total de utilizatori, categoria de vârstă cea mai reprezentativă 
este 25-34 de ani (31% din eșantion), urmată de 35-44 de ani 
(23,31% din eșantion)
 – Din cei 85.505 utilizatori, 41.989 au accesat website-ul prin 
căutare organică, 29.775 au accesat direct website-ul, 13.571 
au accesat website-ul prin social media, iar 4.849 au accesat 
website-ul prin intermediul referințelor găzduite de alte 
website-uri sau social media
 – Rezultate:
•  83.906 utilizatori noi
• 192.168 sesiuni
•  2,25 număr de sesiuni per utilizator
•  480.036 vizualizări de pagini

 ¾ Paginile cu cel mai mare număr de vizualizări: examen-
traducatori (80.073), registrul-sectorului-cultural (42.597)

• vizualizarea medie a paginilor: 2,50 pagini/sesiune
• durata medie a sesiunii: 3 minute și 9 secunde

 – 71.165 utilizatori - pe un eșantion de 36,19% din numărul 
total de utilizatori, categoria de vârstă cea mai reprezentativă 
este 25-34 de ani (26,75% din eșantion), urmată de 35-44 de 
ani (20,99% din eșantion)
 – Din cei 71.165 utilizatori, 44.786 au accesat website-ul prin 
căutare organică, 20.943 au accesat direct website-ul, 5.956 
au accesat website-ul prin social media, iar 2.396 au accesat 
website-ul prin intermediul referințelor găzduite de alte 
website-uri sau social media
 – Rezultate:
• 68.670 utilizatori noi
• 149.085 sesiuni
• 2,09 număr de sesiuni per utilizator
• 380.930 vizualizări de pagini

 ¾ Paginile cu cel mai mare număr de vizualizări: examen-
traducatori (80.644), cursuri (21.687)

• vizualizarea medie a paginilor: 2,56 pagini/sesiune
• durata medie a sesiunii: 2 minute și 45 secunde
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ianuarie-decembrie 2020 ianuarie-decembrie 2021

 – 7.377 utilizatori - pe un eșantion de 26,92% din numărul total 
de useri, categoria de vârstă cea mai reprezentativă este cea 
cuprinsă în intervalul 25-34 de ani (26,69% din eșantion), urmată 
de cea cuprinsă în intervalul 35-44 de ani (22,26% din eșantion) 
și de cea cuprinsă în intervalul 18-24 de ani (19,79% din eșantion)
 – Din cei 7.377 utilizatori, 3.620 au accesat website-ul prin căutare 
organică, 1.939 au accesat direct website-ul, 1.278 au accesat 
website-ul prin social media, iar 707 au accesat website-ul prin 
intermediul referințelor găzduite de alte website-uri sau social 
media
 – Rezultate::
• 7.387 utilizatori noi
• 9.886 sesiuni
• 1,34 număr de sesiuni per utilizator
• 23.795 vizualizări de pagini

 ¾ Paginile cu cel mai mare număr de vizualizări: acasa / pagina 
principală (2.109), monitorizarea-domeniului-cultural [...]- 
context (1.831)

• vizualizarea medie a paginilor: 2,41 pagini/sesiune
• durata medie a sesiunii: 2 min 26 sec

 – 10.152 utilizatori - pe un eșantion de 33,92% din numărul total 
de useri, categoria de vârstă cea mai reprezentativă este cea 
cuprinsă în intervalul 25-34 de ani (24,05% din eșantion), urmată 
de cea cuprinsă în intervalul 35-44 de ani (19,78% din eșantion) 
și de cea cuprinsă în intervalul 18-24 de ani (19,61% din eșantion)
 – Din cei 10.152 utilizatori, 6.183 au accesat website-ul prin căutare 
organică, 2.776 au accesat direct website-ul, 947 au accesat 
website-ul prin intermediul referințelor găzduite de alte website-
uri sau social media, iar 628 au accesat website-ul prin social 
media
 – Rezultate:
• 10.174 utilizatori noi
• 13.368 sesiuni
• 1,32 număr de sesiuni per utilizator
• 31.218 vizualizări de pagini

 ¾ Paginile cu cel mai mare număr de vizualizări: acasa / pagina 
principală (2.220), registrul-sectorului-cultural (1.924)

• vizualizarea medie a paginilor: 2,34 pagini/sesiune
• durata medie a sesiunii: 2 min 04 sec

Website www culturadatainteractiv ro 
- platforma Culturadata Interactiv prezintă rezultatele cercetărilor INCFC sub formă de grafice, tabele, cifre, hărți și date statistice 
într-un format interactiv, ușor accesibil

În 2021, cele mai importante creșteri în ceea ce privește datele statistice despre utilizatorii platformei Culturadata Interactiv s-au 
înregistrat:

• la nivelul propriu-zis al numărului de utilizatori: de la 7.377 în 2020, la 10.152 în 2021, adică o creștere de 37,61% față de 2020;
• la nivelul numărului de utilizatori noi: de la 7.387 în 2020, la 10.174 în 2021, adică o creștere de 37,72% față de 2020;
• la nivelul numărului de sesiuni (intervalul petrecut pe una sau mai multe din paginile website-ului): de la 9.886 în 2020, la 13.368 

sesiuni în 2021, adică o creștere de 35,22% față de 2020.
Mai multe date statistice comparative despre utilizatorii platformei Culturadata Interactiv în tabelul sintetic de mai jos:
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Website www colectareculturadata ro
- platformă de colectare de date ce conține sondaje online concepute pentru a fi completate de către publicul larg; toate datele 
colectate sunt valorificate în cadrul studiilor INCFC

În 2021, platforma de colectare de date a înregistrat peste 2.400 de utilizatori care au făcut 46.879 de vizualizări de pagini și au 
deschis 5.363 de sesiuni în cadrul platformei, durata medie a unei sesiuni fiind de 12 min 53 sec. Deși numărul utilizatorilor platformei 
a fost redus la jumătate în 2021 față de anul 2020 (număr mai mic de chestionare publicate în comparație cu 2020), vizualizările și 
durata medie a sesiunilor au înregistrat creșteri substanțiale.

Mai multe date statistice despre utilizatorii platformei www.colectareculturadata.ro în tabelul sintetic alăturat:

ianuarie-decembrie 2020 ianuarie-decembrie 2021

 – 5.332 utilizatori
 – Din cei 5.332 utilizatori, 3.489 au accesat direct website-ul, 
1.250 au accesat website-ul prin social media, 389 au accesat 
website-ul prin intermediul referințelor găzduite de alte website-
uri sau social media, iar 260 au ajuns pe website prin căutare 
organică
 – Rezultate::
• 5.334 utilizatori noi
• 7.383 sesiuni
• 1,38 sesiuni per utilizator
• 11.522 vizualizări de pagini

 ¾ Paginile cu cel mai mare număr de vizualizări: pagina 
principală (1.582), chestionar- adresat-personalului-din-
bibliotecile-publice (1.536))

• vizualizarea medie a paginilor: 1,56 pagini/sesiune
• durata medie a sesiunii: 3 min 20 sec

 – 2.496 utilizatori
 – Din cei 2.496 utilizatori, 1.761 au accesat direct website-ul, 
603 au ajuns pe website prin căutare organică, 141 au accesat 
website-ul prin intermediul referințelor găzduite de alte 
website-uri sau social media, iar 57 au accesat website-ul prin 
social media
 – Rezultate:
• 2.479 utilizatori noi
• 5.363 sesiuni
• 2,15 sesiuni per utilizator
• 46.879 vizualizări de pagini

 ¾ Paginile cu cel mai mare număr de vizualizări: chestionar- apl-cj 
(9.864), pagina principală (5.012)

• vizualizarea medie a paginilor: 8,74 pagini/sesiune
• durata medie a sesiunii: 12 min 53 sec
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Website www registrulartelor ro
- Website-ul găzduiește Registrul Artelor Spectacolului, un document 
de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole 
sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de 
impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut 
avizul de impresar artistic. Registrul este administrat de Ministerul 
Culturii prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

• Website-ul permite vizualizarea și descărcarea Registrului 
Artelor Spectacolului. Registrul este organizat pe următoarele 
secțiuni: „Instituții de spectacole sau concerte”, „Companii de 
spectacole sau concerte” și „Impresari artistici”.

• Noua interfață a website-ului dedicat Registrului Artelor 
Spectacolului, lansată în luna decembrie 2020, a pus la dispoziție 
formulare de înscriere online în Registru pentru toate categoriile 
de instituții / entități din domeniul Artelor Spectacolului 
enumerate mai sus, care au obligativitatea de a se înscrie în 
Registru, conform Ordonanței nr. 21 din 31 ianuarie 2007.

ianuarie-decembrie 2021

 – 1.194 utilizatori
 – Din cei 1.194 utilizatori, 634 au ajuns pe website prin 
căutare organică, 519 au accesat direct website-ul, 
49 au accesat website-ul prin social media, iar 16 au 
accesat website-ul prin intermediul referințelor găzduite 
de alte website-uri sau social media
 – Rezultate: 
• 1.192 utilizatori noi
• 2.059 sesiuni
• 1,72 sesiuni per utilizator
• 4.952 vizualizări de pagini

 ¾ Paginile cu cel mai mare număr de vizualizări: pagina 
principală (1.627), documente-înscriere-instituții (533)

• vizualizarea medie a paginilor: 2,41 pagini/sesiune
• durata medie a sesiunii: 3 min 33 sec

Facebook 
- pagina oficială Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală (@culturadata)
Date generale: 

• Urmăritori (followers): 7.005 (31 decembrie 2020) - 
7.735 (31 decembrie 2021), o creștere de 730 (10,42%).

• Aprecieri (like-uri): 6.647 (31 decembrie 2020) – 7.423 
(31 decembrie 2021), o creștere de 776 (11,67%).

• Numărul maxim de reach-uri organice a fost de 6.526.

• Materialele video încărcate au acumulat 10.302 de 
minute de vizionare.

• Cele mai vizionate materiale video cu promovare 
organică au fost:

 – Conferința Națională a Managerilor Culturali: 
Dezbaterea Principii Esențiale pentru o Strategie în 
Domeniul Cultural (1.100 de vizionări, 3.500 reach);

 – Conferința Națională a Managerilor Culturali: 
Sesiunea Internațională Managementul Cultural în 
Noua Realitate: de la Reziliență, la Inovare (650 de 
vizionări, 1.200 reach).

Conținut: 
În 2021, pe pagina oficială de Facebook a INCFC, au fost 

desfășurate campanii de comunicare pentru promovarea: 
lansării publicației „Tendințe ale consumului cultural în 
pandemie” (campanie axată pe rezultatele studiului), 
Examenelor de Traducători (campanie cu tema „Întrebări 
frecvente”), Cursurile de perfecționare din domeniul 
patrimoniului cultural. 

Analizând datele din secțiunea Insights și făcând o 
medie între acestea, tipul de conținut care a atras cel mai 
mult public, cele mai multe reacții și cel mai ridicat grad de 
engagement, în 2021, a fost cel al materialelor foto însoțite de 
text. Postarea cu cel mai mare reach organic (17.000 reach), 
din 2021, conține vizualul și informațiile legate de Școala de 
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Vară Culturadata.
Profilul utilizatorilor în 2021:  

• Din numărul total de fani ai paginii (utilizatori de Facebook 
care au văzut cel puțin o dată una dintre postările paginii 
de Facebook a Institutului) 75% dintre aceștia sunt femei, 
24% sunt bărbați, iar restul de 1% nu își declară genul pe 
profilul de Facebook.

• Categoria de fani cea mai bine reprezentată în funcție de 
vârstă este cea cuprinsă în intervalul 25-34 de ani (33% din 
numărul total de fani), urmată îndeaproape de cea cuprinsă 
în intervalul 35-44 de ani (31% din numărul total de fani).

• Grupul de Formare Culturală Continuă, administrat prin 
intermediul paginii de Facebook INCFC, înregistrează 904 
membri (creștere de 80 membri; creștere cu 9,70% față de 
cea din 2020).

Facebook 
- pagina oficială Revista Muzeelor (@RevistaMuzeelor) 
Date generale: 

• Urmăritori (followers): 1.921 (31 decembrie 2020) – 2.000 
(31 decembrie 2021), o creștere de 79 (o creștere de 4,11% 
față de cea din 2020).

• Aprecieri (like-uri): 1.893 (31 decembrie 2020) – 1.969 (31 
decembrie 2021), o creștere de 76 (o creștere de 3,59% față 
de cea din 2020).

• Numărul maxim de reach-uri organice a fost de 969.

YouTube 
- canalul oficial Institutul Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală 

În 2021, au fost postate 12 videoclipuri după cum urmează:
• Revista Muzeelor nr. 1 / 2020 | Lansare online | Virgil 

Nițulescu (28 vizionări)
• Revista Muzeelor nr. 1 / 2020 | Lansare online | Valentina 

Bâcu (21 vizionări)

• Revista Muzeelor nr. 1 / 2020 | Lansare online | Andrea 
Bernath-Doncuțiu (21 vizionări)

• Revista Muzeelor nr. 1 / 2020 | Lansare online | Valer Rus 
(73 vizionări)

• Tutorial. Înscrierea la cursurile Culturadata pe platforma 
cursuri.culturadata.ro (561 vizionări)

• Making-Of Școala de Vară Culturadata 2021 (106 vizionări)
• EUHeritage. Prezentarea Raportului de cercetare (31 

vizionări)
• CNMC 2021 | Managementul cultural în noua realitate: de 

la reziliență, la inovare (101 vizionări)
• CNMC 2021 | Principii esențiale pentru o strategie a 

domeniului cultural (71 vizionări)

Instagram 
- contul oficial Institutul Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală (@culturadata.ro)

• Numărul de urmăritori ai paginii la sfârșitul anului 2021: 818 
(cu 216 mai mulți urmăritori decât la sfârșitul anului 2020, o 
creștere a numărului de urmăritori de 35,88%).

• În 2021, au fost publicate 73 de postări pe Feed (cu 45 mai 
multe postări în 2021 față de numărul celor din 2020), dintre 
care 2 pe IGTV și alte 2 pe Reels (dintr-un total de 216 postări).

• Numărul cel mai mare de reach-uri (1.800) a fost atins de 
postarea „Ziua 1 a Școlii de Vară Culturadata”, cu un conținut 
foto, din data de 29 iunie 2021.

Newsletter
În 2021, au fost emise 9 newslettere (față de 10 newslettere 

în 2020):
• Abonați: 2.734 (cu o creștere de 196 abonați față de 2020)
• Categorii de abonați: manageri culturali, instituții publice 

de cultură, ONG-uri, Direcții Județene de Cultură, abonați 
internaționali, abonați individuali

• Rata medie anuală de deschidere: 36,5% 
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A 4 Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Așa cum reiese din toate analizele de mai sus, categoriile 

de beneficiari direcți sunt în general profesioniștii din domeniul 
culturii, precum și ai instituțiilor publice și ai organizațiilor private 
și autorități centrale și locale.

INCFC nu are nevoie de un studiu special pentru a 
determina aceste categorii, întrucât ele sunt cartografiate 
și studiate statistic prin metodele deja enunțate. Toate 
categoriile de beneficiari identificate prin analiza 
Stakeholders sunt deja targetate și angajate de o manieră 
sau alta în activitățile noastre. Putem spune că identificarea 
lor s-a petrecut deja în anii precedenți, iar la momentul 
actual INCFC explorează noi modalități de dezvoltare a 
rețelelor existente de beneficiari. Schimbările generate de 
pandemia COVID-19 au determinat orientarea beneficiarilor 
către meserii și specializări până acum emergente, fapt ce 
încurajează Institutul să își diversifice oferta de programe 
de formare profesională, precum și explorarea unor noi 
subiecte în cercetările efectuate, punând accentul pe 
impactul digitalizării ofertei instituțiilor și intensificarea 
acțiunilor în mediul online.

Beneficiarii studiilor și cercetărilor realizate de INCFC în 
anul 2021 au fost în special acele organizații și instituții 
interesate de tendințele de consum cultural ca urmare a 
efectelor crizei COVID-19  care au avut nevoie de informații 
de actualitate pentru a-și adapta strategiile de comunicare 
și marketing și strategiile de atragere a publicului. De 
asemenea, autoritățile publice locale și-au exprimat 
interesul de a primi analize și studii adaptate la situația 
din teritoriu (exemplu: Studiu de Consum Cultural în județul 
Bihor). 

Așa cum am menționat anterior, 2021 a fost anul în 
care, prin corelarea activităților INCFC cu desfășurarea 
proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul 
Cultural”, am intensificat comunicarea cu beneficiarii reușind 
să actualizăm informațiile cu privire la nevoile acestora prin 
intermediul organizării a 17 focus grupuri cu specialiști în 
domeniul culturii din fiecare Sector Cultural și Creativ (din 
mediul public și privat) și reprezentanți ai Direcțiilor Județene 
pentru Cultură.

A 5 Grupurile-țintă ale activităților instituției (analiza stakeholderilor)
La nivel național, grupurile țintă ale activității INCFC reprezintă 

întregul sistem al autorităților locale care au în subordine 
instituții publice de cultură, rețeaua instituțiilor publice de 
cultură la nivel național, la care se adaugă organizații private 
cu activitate culturală și instituții de învățământ vocațional sau 
centre universitare. Ca target secundar și accidental apar în mod 
constant tot mai mulți utilizatori individuali, persoane care nu sunt 
din sfera Culturii, dar care devin tot mai interesați de zonele de 
intersecție ale Culturii cu alte domenii sau sectoare ocupaționale 
sau sunt interesați de indicatori statistici și de analizele economice.  

INCFC va acorda o atenție sporită acestor tendințe și va încerca 
să sprijine cu date și analize autoritățile decidente. Caracterul 

transversal al culturii și contribuția acesteia ca element esențial 
al dezvoltării sociale fac ca întregul sistem administrativ public 
(central și local) să interacționeze activ, să influențeze și să fie 
influențat de activitățile INCFC.

La nivel internațional, INCFC a reușit să se poziționeze ca 
sursă de informație structurată în domeniu prin traducerea și 
promovarea studiilor, prin platformele de difuzare a informațiilor 
și prin cartografierea mai multor categorii de date agregate 
statistice. Din ce în ce mai multe instituții europene și rețele 
culturale au accesat și utilizat datele de consum, dar și datele de 
pe website-ul www.culturadata.ro.
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Legendă: 
• MC – Ministerul Culturii
• MDLPA – Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației
• MEN – Ministerul Educației 

Naționale
• MCID - Ministerul Cercetării, Inovării 

și Digitalizării 
• ANCS – Autoritatea Națională 

pentru Cercetare Științifică
• MMSS – Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale
• ANC – Autoritatea Națională pentru 

Calificări
• INS – Institutul Național de 

Statistică
• MAT – Ministerul Antreprenoriatului 

și Turismului 
• ME - Ministerul Economiei 
• MFP - Ministerul Finanțelor Publice 
• MJ - Ministerul Justiției 
• MAE - Ministerul Afacerilor Externe 

La nivel național, grupul poate fi împărțit în patru mari 
categorii de stakeholderi interdependenți:

a) Autorități centrale și locale (cu instituțiile subordonate);
b) Autorități și instituții din sistemul de învățământ / 

Formare;

c) Organizațiile private cu activitate culturală;
d) Societatea civilă agregată în jurul activităților culturale cu 

scop social și cultural sau al celor care caută specializare/ 
re-specializare / calificare în domeniul Culturii. 
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5.1. Grupul țintă al activității de cercetare – categorie formată în principal din 
persoanele aflate la conducerea sau cel puțin la nivel de middle-management în 
următoarele instituții/organizații:

• Ministerul Culturii (autoritatea centrală căreia INCFC se subordonează și pentru care 
programele și obiectivele INCFC sunt esențiale);

• Autorități publice locale – Consilii Județene și primării de municipii, orașe și comune;
• Instituții publice de cultură subordonate la nivel național și local (biblioteci, muzee și 

colecții, instituțiile de spectacole și concerte, așezăminte culturale, cinematografe publice);
• Ministerul Educației Naționale (autoritate cu competențe în cercetare și formare și cu 

interes în programele și datele pe care INCFC le poate pune la dispoziție);
• Universități (interesate în programele de cercetare și parteneri) care dețin: Centre 

de cercetare (cu sau fără personalitate juridică din cadrul universităților), Biblioteci 
universitare;

• Societatea civilă: Organizații neguvernamentale, Operatori independenți (firmele din 
sectoarele culturale și creative), Uniuni profesionale de creatori, Sindicate profesionale;

• Studenți masteranzi și doctoranzi din universități vocaționale și științe umaniste care 
doresc să-și îmbunătățească cunoștințele în metodologia cercetării.

5.2. Grupul țintă al activității de formare – categorie formată din grupurile țintă 
ale programelor de formare profesională: 

• Personalul angajat în instituțiile enumerate mai sus care au nevoie de cursuri de 
specializare / calificare / recalificare;

• Studenți, masteranzi, doctoranzi în domeniul culturii în căutarea unor cursuri de 
perfecționare;

• Specialiști independenți ce pot proveni din organizații neguvernamentale din domeniul 
culturii;

• Specialiști din domeniul cultural din mediul privat care furnizează servicii specializate 
(restaurare, evaluare ș.a.)

• Comisiile de acreditare pentru formare profesională și comisiile de acreditare a 
activităților de cercetare, persoane ce doresc să se re-profesionalizeze.
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A 6 Profilul beneficiarului actual
Caracterul interdisciplinar al activităților INCFC ilustrează un profil complex 

al beneficiarului actual. Cele două categorii de beneficiari clasificați în funcție de 
cele două activități de bază ale institutului (cercetare și formare) se potențează 
reciproc.

Pe parcursul anului 2021, INCFC și-a adaptat permanent activitatea la 
schimbările generate de pandemie și la nevoile beneficiarilor, desfășurând 
activități corelate cu noua realitate și abordând teme de actualitate. Astfel, în 
2021, am continuat să valorificăm instrumentele de cercetare online, iar cursurile 
online au continuat să atragă beneficiari din întreaga țară, aceștia din urmă fiind 
scutiți de cheltuieli de cazare și transport.

6 1  Beneficiarii activității de cercetare
Beneficiarii activităților de cercetare (studii / sondaje / statistici / conferințe / 

prelegeri/ prezentări / publicații tipărite și online) sunt toate instituțiile publice și 
private de cultură, indiferent de tipul de activitate specifică în care sunt încadrate 
conform legilor speciale; personalul din mediul universitar și academic de profil, 
dar și o parte a publicului interesat de date și / sau situații statistice relevante.

Beneficiarii care apelează la studiile INCFC găsesc greu în domeniul culturii o 
sursă la fel de specific documentată și orientată pe tipul lor de activitate. Efortul 
de comunicare și de diseminare a studiilor și a cercetărilor a fost repede asimilat 
și din pricina existenței unor nevoi în spațiul public, nevoi pe care INCFC a reușit 
să le satisfacă atât din punct de vedere al cantității, cât și din punct de vedere 
al calității.

Astfel, fiecare manager sau angajat din instituțiile publice de cultură își 
găsește în publicațiile INCFC surse de informare pertinente în materie de consum 
sau infrastructură culturală. Mai mult decât atât, platforma online de vizualizare 
a rezultatelor cercetărilor a înregistrat în 2021 o creștere semnificativă, fapt care 
ne demonstrează interesul ridicat al beneficiarilor față de datele oferite de INCFC.

6 2  Beneficiarii activității de formare profesională 

Programele de formare profesională se adresează tuturor celor care aleg o 
carieră în domeniul cultural și a căror activitate necesită perfecționare, specializare 
sau atestare, dar mai ales acelora care au deja o carieră în cultură și caută să-și 
îmbunătățească abilitățile și competențele.

Procentajul cursanților  
pe domenii în anul 2021

Patrimoniu cultural

Interdisciplinare

Management cultural

Artele spectacolului

Biblioteconomie

54%

29%

10%

4%

3%

50%

20%

9%

2%

3%

cursanți absolvenți certificați
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Printre beneficiarii activității de formare a Institutului se 

numără: personalul instituțiilor publice de cultură, personalul 
din mediul universitar și academic de profil, dar și persoane 
interesate de tematicile cursurilor incluse în oferta Institutului, 
care trece printr-un proces de adaptare permanentă la nevoile 
și cerințele potențialilor beneficiari din cadrul sectorului cultural.

În 2021, programele de formare profesională organizate 
de INCFC au înregistrat un număr total de 379 de participanți, 
321 fiind absolvenți ai programelor de specializare pentru care 
au optat. Au fost organizate 18 sesiuni de evaluare pentru 
programele de formare profesională care au fost încheiate, 
fiind acordate 321 certificate de absolvire. Așa cum a fost 
arătat anterior, INCFC și-a adaptat rapid oferta de programe 
de formare profesională, din punct de vedere organizatoric, la 
restricțiile impuse de pandemie ceea ce a determinat rezultate 
pozitive reflectate în indicatorii de performanță. Astfel, numărul 
de participanți la programe de formare profesională în anul 2021 
a crescut cu 6% față de 2020.

Perspective pentru 2022 
În raport cu liniile de acțiune dezvoltate în 2021, pentru anul 

2022, INCFC își propune:
• Centrarea atenției pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor reali și potențiali ai instituției;
• Extinderea portofoliului de parteneriate prin identificarea 

unor parteneri din mediul universitar național; unor 
parteneri naționali și internaționali pentru dezvoltarea 
cursurilor online; instituțiilor de cultură din străinătate 
care pot contribui la realizarea studiilor și cercetărilor și 
la perfecționarea programelor de formare profesională;

• Continuarea dezvoltării website-urilor INCFC, a platformei 
de înscrieri pentru cursuri și examene și a funcționalităților 
oferite de acestea astfel încât să răspundă nevoilor 
beneficiarilor atât la nivel de conținut, cât și în privința 
accesibilității;

• Dezvoltarea unor cursuri centrate pe nevoi identificate 
în ultimii ani sau ca răspuns la solicitările de formare 
comunicate de reprezentanții Sectoarelor Culturale și 
Creative (competențe digitale, cursuri de management 
și antreprenoriat, cursuri extinse la nivel național de 
marketing cultural și comunicare digitală aplicate 
specificului diverselor domenii de activitate, cursuri care 
conectează sectoare ale culturii cu alte sectoare de 
activitate, ca de exemplu turismul);

• Realizarea unor studii și cercetări pe tematici de 
actualitate; 

• Realizarea unor analize și studii la nivel local (ca de 
exemplu Vitalitatea Culturală a Județelor și Atlasul Culturii 
- Bibliotecile Publice); 

• Continuarea dezvoltării serviciilor formativ-culturale 
conform cerințelor și nevoilor beneficiarilor;

• Promovarea calității și standardului instituției în condițiile 
culturale, tehnologice și economice în permanentă 
schimbare prin aplicarea principiilor de eficiență, 
eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor 
financiare ale instituției;

• Creșterea vizibilității instituției ca furnizor de programe 
de formare profesională având un standard de calitate 
ridicat și orientarea către segmentul de public tânăr; 

• Accentuarea expertizei în domeniul managementului 
cultural și adaptarea portofoliului de cursuri la nevoile 
actuale ale personalului din cultură; 

• Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului 
propriu, în special a celor digitale. 
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B. Evoluția profesională a instituției și propuneri 
privind îmbunătățirea acesteia

INCFC a evoluat spectaculos pe direcțiile enunțate în 2014, la momentul lansării, dovedind cât de mare era necesitatea unei 
astfel de structuri în întreg sistemul instituțional.

Lipsa de precedent și de expertiză în cercetarea specifică face ca unele măsuri pe care INCFC le-ar putea pune în practică 
să nu fie înțelese și aprobate de autoritate (ex: utilizarea unor tipuri de instituții ca surse de date valide sau mandatarea 
bibliotecilor și a direcțiilor județene pentru colectarea unor date sectoriale). Activitatea de cercetare se dezvoltă deocamdată 
fără niciun ajutor semnificativ, iar echipa INCFC face risipă de creativitate pentru a surmonta imobilitatea deciziei la nivelul 
guvernanților.

Din fericire, orientarea spre digitalizare și dematerializarea relațiilor cu unele autorități poate aduce schimbări benefice 
semnificative în perioada următoare.

Ca orice organizație care învață din propria dezvoltare, INCFC a făcut progrese care se oglindesc în toate produsele livrate, 
dar s-a confruntat și cu câteva crize de creștere specifice unei organizații cu evoluție rapidă. Pe fondul crizelor și a unor 
momente de comunicare publică gestionate neprofesionist, INCFC a decontat uneori în mod nedrept carențe informaționale sau 
strategice ale autorității. Aceste momente au reprezentat lecții prețioase pentru viitor și au impulsionat instituția să regândească 
poziționarea strategică în mediul cultural care s-a oglindit într-o strategie de marketing diferită în 2021 și va continua în 2022.

B 1 Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la 
nivel național și la strategia culturală a autorității

• Prin actele normative generale și interne, INCFC are competențe și sarcini privind cercetarea fundamentală (statistică) și 
cercetarea aplicată în domeniul Culturii, precum și formarea / specializarea profesională în sectorul ocupațional menționat. În 
plus, INCFC își asumă obligația să fundamenteze și să propună cadrul strategic armonizat cu întreg cadrul european; 

• Proiectul POCA în care INCFC este partener al Ministerului Culturii (UMP) în perioada 2021-2023, „Viziune Strategică și Coerentă 
pentru Sectorul Cultural”, presupune tocmai analiza funcțională a domeniului și elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul 
Culturii pentru perioada 2023-2030, fapt ce confirmă rolul cheie al Institutului la nivel național, importanța expertizei sale, și 
oferă în același timp perspective de dezvoltare; 

• La acest moment, implicarea INCFC în acest proiect este deopotrivă o responsabilitate și o oportunitate ca instituția să se 
poziționeze la un nivel superior de cercetare și management;  

• Activitățile și managementul anului 2021 au răspuns noii realități și au continuat adaptarea instituțională la condițiile impuse 
de pandemie atât în ceea ce privește echipa, cât și desfășurarea proiectelor; 

• A fost încurajată desfășurarea activității în grupuri de proiect și alternarea prezenței la sediu cu cea în mediul online, pentru 
motivarea și susținerea resurselor umane în context pandemic; 
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• Pentru specialiștii de la Cercetare, Baze de date, 

Analize – modalitatea de lucru în online funcționează 
și este chiar benefică, însă personalul responsabil 
de Formare este nevoit să depună eforturi susținute 

pentru a păstra relația cu beneficiarii, a le oferi sprijinul 
necesar desfășurării cursurilor online și a le asigura o 
experiență de învățare la standarde de calitate ridicate. 

B 2 Orientarea activității profesionale către beneficiari
Toate activitățile INCFC sunt orientate, încă din faza de 

concepție, către acoperirea unor segmente vitale cu cerere 
permanentă. Cererea pentru cercetare se regăsește în toate 
situațiile în care este nevoie de raportări sau informări la 
nivel internațional și național privind infrastructura culturală, 
locurile de muncă ocupate, nivelurile de specializare, clasificări 
statistice sau indicatori raportați la nivel mondial. Aceste 
nevoi sunt anticipate de echipele de cercetare, iar colectarea 
de date necesită intervale mari de timp pentru pregătire și 
desfășurare. Cele mai multe rapoarte de cercetare devin 
publicații cu impact național și internațional, dar ne asumăm 
că în acest domeniu pot exista și ipoteze care să nu se 
confirme conform estimărilor. 

Toate publicațiile (studii, reviste, articole, cărți) se pot 
descărca în formate electronice de pe www.culturadata.ro, iar 
o parte din datele cuprinse în acestea pot fi explorate grafic 
pe platforma www.culturadatainteractiv.ro. De asemenea, un 
instrument util pentru relația cu beneficiarii este platforma 
de colectare de date online www.colectareculturadata.ro 
- dezvoltat pentru a facilita completarea chestionarelor și 
construcția bazelor de date proprii.  

Categoriile de beneficiari se ramifică începând de la 
autorități și decidenți politici, până la utilizatori și consumatori 
de cultură.

În ceea ce privește formarea, ea este într-o situație mai 
complicată întrucât cererea este discontinuă și deseori 
afectată de bugetele în scădere ale instituțiilor publice, 
iar persoanele fizice nu au destulă determinare pentru a 
opta pentru ocupații în cultură. Acest lucru se datorează și 
faptului că pregătirea în toate domeniile culturii este lungă și 

complicată, iar oamenii optează greu pentru recalificare după 
ce au dobândit destul de greu o specializare.

În 2020 și 2021, activitatea de formare profesională a 
beneficiat de o modernizare accelerată ale cărei rezultate 
vor fi vizibile în timp. INCFC a demonstrat o capacitate de 
adaptare crescută în ceea ce privește restricțiile impuse de 
criza sanitară, iar la scurt timp după declanșarea pandemiei 
oferta de formare profesională a fost regândită pentru mediul 
online, în măsura în care legislația specifică a permis acest 
lucru. Fără a opri activitatea în așteptarea revenirii la normal 
care, așa cum echipa INCFC a preconizat, nu se va petrece 
prea curând, oferta a fost calibrată atât la nivel organizatoric, 
cât și la nivel de conținut prin utilizarea instrumentelor 
digitale specifice într-o manieră care să răspundă nevoilor 
beneficiarilor, dar și așteptărilor acestora. Astfel, la momentul 
actual oferta include cursuri clasice, hibrid (clasic și online) 
și online, iar cererile provenite din partea beneficiarilor ne 
determină ca pentru specializările emergente să ne axăm pe 
programe de formare online. 

Orientarea către beneficiarii activității de cercetare 
s-a realizat în anul 2021 pe două direcții: una care a 
inclus realizarea a 17 focus-grupuri pentru identificarea 
nevoilor Sectoarelor Culturale și Creative și o alta care a 
inclus colectarea de date și informații de la reprezentanții 
instituțiilor și organizațiilor culturale prin intermediul 
chestionarelor distribuite prin platforma de colectare 
Culturadata. Nevoile profesionale ale angajaților din 
instituțiile publice de cultura au fost analizate prin 
intermediul chestionarelor distribuite către reprezentații 
bibliotecilor, muzeelor, instituțiilor de spectacol și 
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așezămintelor culturale, dar și ale administrațiilor publice 
locale. De asemenea, nevoile profesionale ale resurselor 
umane din sectorul privat au fost analizate prin intermediul 
chestionarelor distribuite către reprezentanții societăților 

comerciale, ONG-urilor și artiștilor și lucrătorilor culturali în 
cadrul studiului Registrul Sectoarelor Culturale și Creative și 
efectele crizei COVID-19 asupra lor.

B 3 Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 
Principalele direcții de acțiune s-au concentrat pe 

echilibrarea activităților de cercetare și formare.
Pentru menținerea ritmului pentru studiile și cercetările 

necesare în 2021 am apelat la resurse externe – specialiști 
sociologi, manageri și statisticieni capabili să prelucreze o 
cantitate suplimentară de date colectate în acest an. O altă 
direcție importantă de acțiune enunțată și menținută pe 
toată perioada, de la asumarea mandatului de management 
și până în prezent, a fost aceea de a construi o interfață 
pentru politicile publice sectoriale, generate de autoritatea 
centrală în folosul autorităților locale, al instituțiilor și al 
organizațiilor culturale, precum și pentru a oferi o platformă 
de comunicare.

Specializarea și identitatea propusă pentru INCFC a 
presupus o creștere a organizației, combinată cu o cheltuire 
prudentă a fondurilor alocate, dar și parteneriate de durată 
cu instituții de prestigiu care să legitimeze și să susțină 
cercetarea și formarea într-un domeniu care nu va putea 
valorifica totdeauna datele obținute.

În noile condiții nu a fost posibilă continuarea unui 
management de dezvoltare, ci un management de proiecte 
care să dea posibilitatea fructificării rapide a tuturor 
rezultatelor prin strategii de marketing punctuale de produse 
și / sau servicii.

Din perspectiva activității de formare, INCFC a continuat 
în 2021 să adapteze modul de desfășurare al programelor de 
formare la contextul pandemic și totodată să dezvolte tipul de 
competențe formate, prin îmbogățirea ofertei de formare cu 
noi programe accesibile și actuale în domeniul patrimoniului 

cultural. O contribuție importantă la dezvoltarea ofertei 
a fost și desfășurarea proiectului european EU Heritage 
destinat promovării și valorificării patrimoniului cultural, care 
a facilitat atât lansarea unui nou program de formare, cât și 
schimbul de experiență cu parteneri din domeniu. 

Din perspectiva activității de cercetare, INCFC a continuat 
în anul 2021 realizarea de studii și cercetări adaptate la 
dinamica Sectoarelor Culturale și Creative și la solicitările 
din partea organizațiilor culturale publice și private. De 
asemenea, INCFC și-a diversificat temele de cercetare și 
a dezvoltat metodologii inovative. În anul 2021, INCFC a 
continuat utilizarea metodologiilor recunoscute la nivel 
internațional, împreuna cu parteneri la nivel local și din alte 
țări, în cadrul proiectului UNESCO Indicatori Cultura 2030. De 
asemenea, INCFC a dezvoltat bazele de date cu indicatori și 
variabile noi pe toate Sectoarele Culturale și Creative, care 
sunt actualizate în permanență.

Concluzii și perspective pentru 2022
Conform planului de management, principalele direcții de 

acțiune pentru îndeplinirea misiunii în 2021 au fost
la nivelul activității de cercetare:

• Dezvoltarea și consolidarea unor baze de date privind 
infrastructura culturală pe tipuri de domenii / sub-domenii 
de activitate;

• Armonizarea indicatorilor specifici, relevanți pentru cultură 
în colaborare cu organismele naționale abilitate (INS);

• Diagnoza, analiza dinamicii și cartografierea Sectoarelor 
Culturale și Creative;
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• Armonizarea documentelor referitoare la Strategia 

Sectorială în Domeniul Culturii;
• Continuarea parteneriatelor de cercetare la nivel 

internațional (Studiul UNESCO Indicatori Cultura 2030); 
• Valorificarea oportunităților și sincronizarea cu studiile 

la nivel internațional privind efectele pandemiei;
la nivelul formării profesionale continue:

• Autorizarea și re-autorizarea unor programe de 
formare profesională care răspund nevoilor de formare 
a specialiștilor din cultură; 

• Programe mai aplicate, pentru sectorul cultural pe arte 
și patrimoniu, de supra-specializare și perfecționare a 
competențelor specialiștilor care activează în domeniul 
patrimoniului și a altor persoane interesate, indiferent 
de mediul din care provin;

• Optimizarea  platformei de înscriere online pentru toate 
cursurile și examenele aflate în oferta Institutului;

• Actualizarea ofertei de programe de formare cu 
noi cursuri și optimizarea programelor de formare 

existente, prin adaptarea curriculei în vederea formării 
de competențe necesare în contextul actual de evoluție 
al Sectoarelor Culturale și Creative și prin îmbunătățirea 
modalităților de interacțiune formativă cu cursanții 
(integrarea de instrumente de formare interactive și 
colaborative în predare și evaluare); 

• Revizuirea și actualizarea notelor, materialelor și 
prezentărilor utilizate la cursuri, documentarea privind 
posibile oferte de cursuri, ateliere care să se desfășoare 
exclusiv online. 

la nivelul managementului instituțional:
• orientarea spre un management în care primează 

proiectele în procesul de management: fiecare activitate 
trebuie să fie consecventă misiunii și obiectivelor 
propuse, fapt ce este urmărit deopotrivă în procedurile 
manageriale și în activitatea angajaților; 

• creșterea prezenței și parteneriatelor cu mediul 
academic.
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri 
de restructurare și / sau de reorganizare, pentru 
mai buna funcționare, după caz

C 1 Măsuri de organizare internă
• adoptarea măsurilor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor la nivelul instituției, precum 
și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 
bugetare și legale;

• adoptarea măsurilor pentru desemnarea persoanei 
responsabile cu desfășurarea activității de control financiar 
preventiv propriu la nivelul instituției;

• repartizarea posturilor aferente fiecărei structuri funcționale, 
conform Organigramei INCFC, anexa nr. 2 la OMC nr. 
2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală, cu modificările ulterioare, document 
anexat prezentei decizii;

• aprobare organigramă și stat de funcții în cadrul proiectului 
„Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” - 
Cod MySMIS 129541, Componenta 1 – IP14/2019 – Sprijin 
pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și 
instituțiilor publice centrale, finanțat în Programul operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020

• organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante 
la nivelul Institutului și încadrarea personalului contractual, 
conform legislației aplicabile în domeniu;

• organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante 
înființate în afara organigramei INCFC pentru implementarea 
proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul 
cultural” - Cod SMIS 129541, Componenta 1 – IP14/2019 

– Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității 
autorităților și instituțiilor publice centrale, finanțat în 
Programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;

• consitituirea comisiei de predare a imobilului identificat 
la nr. MFP 153326, aflat în domeniul public al statului, din 
administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi 
Formare Culturală, în calitate de Predător, în administrarea 
Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în calitate de 
Primitor, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa 
nr. 1 din H.G. nr. 1.114/17 decembrie 2020; 

• constituirea comisiei centrale, comisiei de examen și a 
comisiei de contestații pentru desfășurarea în bune condiții 
a examenului de obținere a certificatelor de traducător în și 
din limbi străine;

• evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
personalului contractual din cadrul Institutului, pentru 
perioada cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020;

• instituirea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu virusul 
SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul 
de muncă în condiții de securitate și sănătate, pe perioada 
stării de alertă / urgență;

• aprobarea Planului anual de achiziții publice;

• modificarea componenței comisiei de negociere a 
remunerațiilor cuvenite autorului/titularului dreptului de 
autor pentru cesiunea drepturilor patrimoniale;
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• aprobarea planificării activității de formare profesională;

• desemnarea persoanei responsabile pentru realizarea 
atribuțiilor de consiliere etică și monitorizarea respectării 
normelor de conduită etică la nivelul INCFC, precum și cu 
monitorizarea situațiilor de pantouflage;

• implementarea Strategiei Naționale Anticorupție – inventarul 
măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a 
corupției, precum și indicatorii de evaluare, implementarea 
măsurilor prevăzute în Planul de integritate al instituției;

• aprobarea tarifelor de participare, respectiv tarifele de 
evaluare pentru programele de formare profesională și 
activitățile de evaluare organizate de INCFC;

• implementarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informații de interes public;

• implementarea prevederilor OSGG nr.600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice; 

• actualizarea statului de funcții, demers finalizat prin OMC 
nr.2956/28.04.2021;

•  întocmirea Programului minimal pentru anul 2021; 

• aprobarea componenței Consiliului Științific, organism cu rol 
consultativ; 

• continuarea demersurilor la nivelul ordonatorului principal de 
credite cu privire la transmiterea dreptului de administrare 
asupra unor bunuri imobile aflate în administrarea INCFC 
către Primăria Orașului Sinaia, Administrația Fondului 
Cultural Național sau alte instituții cu necesar real în acest 
sens; 

• actualizarea datelor din cartea funciară a unor bunuri 
imobile aflate în administrarea Institutului;

• actualizarea formularului P4000 (pentru înregistrarea și 
actualizarea datelor privind clădirile aflate în administrare); 

• publicarea seturilor de date în format deschis pe data.gov.ro;

• continuarea demersurilor la nivelul ordonatorului principal 
de credite pentru soluționarea situației litigioase provenită 
din administrarea unor imobile aflate în domeniul public al 
statului, situate în Sinaia, str. George Enescu nr.21, denumite 
„Vilele 14, 15, 16 și Spălătoria”– înființare poprire creditor 
Bogdan Năstase (trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al statului, comunicarea unui punct de vedere cu 
privire la strategia procesuală ce poate fi urmată de către 
Institut în această cauză, transferul imobilelor către Primăria 
Orașului Sinaia, alocarea bugetului necesar pentru achitarea 
pretențiilor);

• adoptarea măsurilor cu privire la externalizarea serviciilor 
juridice (post vacant la nivelul Institutului), în concordanță 
cu acordul ordonatorului principal de credite;

• constituirea comisiei de inventariere a arhivei deținute de 
INCFC, în vederea identificării documentelor clasificate, 
în acord cu dispozițiile Raportului întocmit la nivelul 
Compartimentului Informații Clasificate din cadrul 
Ministerului Culturii; 

• re-planificarea examenelor de absolvire și începerea și 
desfășurarea unor programe de formare profesională;

• aprobarea „Normelor metodologice specifice privind 
exercitarea activității de audit public intern în cadrul 
INCFC, revizuite, și „Carta auditului intern“ avizată de 
Compartimentul audit public intern din cadrul Ministerului 
Culturii;

• desemnarea unui reprezentant în vederea participării la 
interviul organizat de Secretariatul General al Guvernului 
cu privire la procesul de implementare a politicii de formare 
în administrația publică din România;

• informarea Ministerului Culturii cu privire la situația 
actualizată a bunurilor imobile aflate în administrarea 
INCFC;
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• elaborarea situației sintetice a rezultatelor autoevaluării – 
Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 
data de 31.12.2020 – stadiu parțial implementat;

• perfectarea unor parteneriate în vederea realizării de 
activități, evenimente, proiecte și programe de formare 
profesională / cercetare în sectoarele culturale și creative; 

• inițierea demersului la nivelul Ministerului Culturii cu privire la 
emiterea ordinului de nominalizare a componenței Comisiei 
pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic 
pentru mandatul 2021-2024; 

• asigurarea instructajului periodic privind securitatea și 
sănătatea în muncă, precum și desemnarea echipei de 
acordare a primului ajutor, de stingere a incendiilor și de 
evacuare a lucrătorilor;

• instruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență, 
asigurarea instructajului cu privire la măsurile generale 
de prevenire a incendiilor (lucrul cu foc deschis și alte 
lucrări periculoase), stabilirea modului de organizare și a 
responsabilităților pentru apărarea împotriva incendiilor și 
în situații de urgență, măsuri speciale de apărare împotriva 
incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de 
sezon rece sau caniculare și secetoase, măsuri privind 
căile de acces, evacuare și intervenție, măsuri privind 
reglementarea fumatului, măsuri privind planificarea 
exercițiilor și controalelor privind modul de acțiune în caz 
de urgență (incendiu, cutremur), instrucțiuni de apărare 
împotriva incendiilor, precum și modul de gestionare a 
deșeurilor și ambalajelor consumabile.

C 2 Propuneri privind modificarea reglementărilor interne la nivelul 
Institutului, pe parcursul anului 2021:

Pe parcursul anului 2021, s-au continuat demersurile făcute 
prin formularea mai multor propuneri și solicitări de modificare 
a unor acte normative incidente și / sau conexe activităților 
generale și specifice ale Institutului:

• continuarea demersurilor la nivelul ordonatorului 
principal de credite cu privire la transmiterea dreptului 
de administrare asupra unor bunuri imobile aflate în 
administrarea INCFC către Primăria Orașului Sinaia și 
Administrația Fondului Cultural Național;

• continuarea demersurilor la nivelul ordonatorului 
principal de credite pentru soluționarea situației 
litigioase provenită din administrarea unor imobile 
aflate în domeniul public al statului, situate în Sinaia, 
str. George Enescu nr.21, denumite „Vilele 14, 15, 16 și 
Spălătoria”– înființare poprire creditor Bogdan Năstase 
(aprobarea proiectelor de acte normative inițiate pentru 
actualizarea datelor de identificare și a valorilor de 

inventar, trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al statului, comunicarea unui punct de vedere cu privire 
la strategia procesuală ce poate fi urmată de către 
Institut în această cauză, transferul imobilelor către 
Primăria Orașului Sinaia, conform solicitării formulate).

C 2 1 Cronologia dezvoltării Sistemului de Control Intern 
/ Managerial la nivelul INCFC

Managerul Institutului s-a preocupat de asigurarea 
proiectării și implementării unui sistem de control intern 
managerial, proporțional cu necesitățile instituției. Pe parcursul 
anului 2021, la nivelul entității s-a realizat:

• autoevaluarea SCIM în cadrul fiecărei structuri 
organizatorice (84 de activități procedurabile inventariate, 
65 proceduri elaborate, 22 riscuri identificate, gradul de 
conformitate a sistemului de control intern/managerial – 
parțial implementat);
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• monitorizarea modului de funcționare SCIM în cadrul fiecărei structuri organizatorice;

• revizuirea măsurilor privind coordonarea și controlul activităților;

• revizuirea listei activităților procedurabile conform noului ROF aprobat.
Estimăm că o parte din procedurile CMI se vor revizui la nivel general în acord cu realitățile 

pandemiei și necesitatea asigurării unor condiții diferite pentru siguranța angajaților și a 
beneficiarilor.

C 3 Sinteza activității organismelor colegiale de 
conducere

În conformitate cu prevederile OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice 
de cultură, cu modificările și completările ulterioare, HG 1069/2013 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, 
cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 2531/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală, cu modificările ulterioare, atât Consiliul Științific cât și Consiliul 
Administrativ sunt organe colective cu rol consultativ.

Consiliul Administrativ, funcționează în baza deciziei managerului, conform 
Regulamentului de Organizare și Funcționare și legislației în vigoare.

Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori 
este necesar, în ședințe extraordinare, la propunerea managerului.

În anul 2021, la nivelul Consiliului Administrativ s-au dezbătut, revizuit și avizat/aprobat 
următoarele decizii necesare bunei implementări a programului de management aprobat:

• Menținerea calității de membru al CAE, Compendium și ENCATC;
• Repartizarea numărului de posturi și respectiv a funcțiilor în cadrul fiecărei structuri 

organizatorice, în acord cu statul de funcții și ROF-ul aprobat, conform recomandărilor 
din misiunea de audit „Evaluarea controlului intern în activitățile de colaborare cu 
formatori pentru programe de formare culturală”;

• Aprobarea Procedurii operaționale privind recrutarea și selecția personalului în vederea 
ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte 
finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

• Evaluarea personalului contractual pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2020 - 31.12.2020;
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• Stadiul rapoartelor parțiale pentru Raportul managerului 
2021;

• Demararea procedurii de modificare a OMC nr.2209/2018 
cu privire la componența Consiliului științific; 

• Modificarea comisiei examenelor de traducători;
• Necesitatea achiziționării unui număr estimativ de 200 de 

subiecte, cu baremul de notare aferent, subiecte folosite 
în sesiunile examenelor de traducători programate în anul 
2021;

• Necesitatea revizuirii subiectelor aflate în posesia 
Institutului și perfectarea unor colaborări cu evaluatori 
de specialitate pentru realizarea baremelor de notare;

• Ținând cont de necesitatea derulării programelor 
de formare profesională având ca obiectiv principal 
dezvoltarea profesională a specialiştilor din domeniul 
culturii prin cursuri de specializare în domeniul principal 
de activitate, s-au supus aprobării tarifele pentru 
programele de formare profesională și activitățile de 
evaluare organizate de către Institut; 

• Adoptarea unei decizii cu privire la consecințele muncii 
la domiciliu;

• Posibilitatea revizuirii OMC nr. 2566/05.02.2020 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea examenului de obținere a certificatului 
de traducător în și din limbi străine (ex. modificarea 
mențiunilor făcute cu privire la sesiunile ordinare – 
extinderea posibilității de organizare a examenelor pe 
domenii, evitând astfel suprasolicitarea personalului 
desemnat cu organizarea examenului de traducător);

• Revizuirea propunerilor pentru realizarea Programului 
minimal 2021, atât din punct de vedere al conținutului 
cât și din punct de vedere financiar;

• Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

•  Menținerea domeniului examentraducator.ro;
• Re-programarea cursurilor aprobate a se desfășura în 

luna aprilie 2021, în contextul crizei sanitare generate de 
COVID-19;

• Necesitatea revizuirii/modificării ordinului de tarifele 
pentru serviciile și activitățile asigurate de Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală;

• Necesitatea demarării activității de arhivare la nivelul 
fiecărei structuri organizatorice (arhivare conform 
procedurii aprobate); 

• Accesul cursanților la sala de curs în baza prezentării 
certificatului verde – respectarea dispozițiilor legale 
în vigoare privind prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

• Participarea managementului de linie, al consilierului de 
etică, al responsabililor cu riscurile și al tuturor angajaților, 
la cel puțin un program de pregătire profesională în  
domeniile controlului intern managerial, managementul 
riscurilor și normele de conduită etică, inclusiv la programe 
specifice domeniilor în care activează în cadrul instituției, 
în acord cu recomandările auditorului intern;

• Situația posturilor alocate fiecărei structuri organizatorice 
– organizare concursuri pentru ocuparea posturilor 
vacante;

• Propunerea de colaborare primită din partea dnei 
Maryia I. Viarenich, colaborator științific la Academia de 
Știință a Republicii Belarus, Minsk,  cu privire la inițierea 
proiectelor de cercetări  bilaterale sau altor evenimente 
științifice comune (teme legate de dezvoltarea actuală a 
culturii, creativitate, estetică nouă și industrii culturale, 
cultura națională în noile transformări ale societății etc). 
În prezent, Republica Belarus și România au lansat un 
concurs de finanțare a cercetărilor în domeniile umanitare 
interacademice cu Academia Română;
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• Revizuirea/modificarea componenței Comisiei de 
monitorizare cu managerii de linie, potrivit noii 
organigrame;

• Revizuirea/modificarea tuturor procedurilor documentate, 
conform prevederilor din OSGG nr.600/2018, iar modul 
de desfășurare al activităților să conțină referiri la noile 
condiții de lucru în pandemie (telemuncă, munca la 
domiciliu, activități on-line etc);

• Adaptarea la noile condiții impuse prin adoptarea 
Hotărârii nr. 61 din 02.10.2021 a Comitetului Municipiului 
București pentru Situații de Urgență (https://b.prefectura.
mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/
Hotararea-CMBSU-nr.-61-din-02.10.2021.pdf), conform 
cărora:  

 – pentru susținerea examenului de traducător, vor 
avea acces în sală DOAR persoanele care sunt 
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru 
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se 
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

 – candidații vor prezenta certificatul care atestă 
vaccinarea, respectiv trecerea prin boală, în format 
tipărit sau electronic. Persoanele care nu pot prezenta 
acest certificat, se pot retrage - cu restituirea taxelor 
(există posibilitatea transmiterii unei cereri via e-mail 
la adresa examen.traducatori@culturadata.ro);

• delegarea responsabilităților postului de Șef Serviciu 
formare;

• ocuparea posturilor înființate în afara organigramei, 
pentru implementarea activității A1.2 „Elaborarea 
strategiei, a planului de acțiuni aferent și a unui set de 
indicatori viabili de monitorizare și evaluare, pe fiecare 
direcție de acțiune” din cadrul proiectului „Viziune 
strategică și coerentă pentru sectorul cultural“ - Cod 

MySMIS 129541, Componenta 1 – IP14/2019 – Sprijin 
pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților 
și instituțiilor publice centrale, finanțat în Programul 
operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În vederea asigurării unui climat transparent față de 
deciziile luate la nivelul conducerii INCFC, de cele mai multe ori, 
la ședințele Consiliului Administrativ au fost invitați și angajați 
/ colaboratori ai Institutului, cu rol însemnat în activitatea 
curentă a instituției.

Consiliul Științific are misiunea de a elabora strategia și 
programele proprii de cercetare ale Institutului, precum și 
luarea măsurilor necesare pentru realizarea acestora și este 
alcătuit din minim 5 membrii și maxim 9 membri (personalități 
culturale, cu grad profesional de cercetător științific gradul I 
sau profesor universitar).

Consiliul Științific se întrunește de două ori pe an, în 
ședințe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în ședințe 
extraordinare, la propunerea managerului.

În anul 2021, la nivelul Consiliului Științific s-au dezbătut, 
revizuit și avizat / aprobat următoarele propuneri necesare 
bunei implementări a planului de management:
1. Raportul de cercetare pentru anul 2020;
2. Raportul de formare profesională pentru anul 2020;
3. Planul de cercetare și formare profesională pentru anul 

2021;
4. Prezentarea  proiectului „Viziune Strategică și Coerentă 

pentru Sectorul Cultural” proiect câștigat în cadrul 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020, axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar 
eficiente, obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea 
de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni 
și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP. 

5. Planul de evenimente și proiecte pentru anul 2021.
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C 4 Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, 
cursuri, evaluare, promovare, motivare / sancționare) 
C 4 1 Situația posturilor

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a 
funcționat în perioada ianuarie-decembrie 2021 având la bază 
un număr de 42 posturi, dintre care 6 funcții de conducere şi 
36 funcţii de execuţie, şi o structură organizatorică formată din 
1 direcție generală, 1 direcție, 4 servicii și 17 compartimente, 
conform OMC nr. 2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru 
Cercetare şi Formare Culturală și statul de funcții valabil de la 
data de 01.04.2021.

În conformitate cu prevederile:
• OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții 

publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, așa cum 
a fost aprobată prin Legea nr.211/2016, cu modificările 
și completările ulterioare;

• HG nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Institutului Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală, cu modificările și completările 
ulterioare;

• OMC nr. 2531/2020 pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală, cu modificările ulterioare.

Ținând cont de:
• prevederile Legii nr. 211/09.11.2016 pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind 
reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea 
Ministerului Culturii;

• proiectul de management aprobat pentru perioada 
20.09.2017-20.09.2022, conform Contractului de 
management nr. 88/20.09.2017, încheiat între doamna 
dr. Carmen Croitoru, manager al Institutului Național 

pentru Cercetare și Formare Culturalã și ordonatorul 
principal de credite, Ministrul Culturii;

• prevederile H.G. nr. 779/26.10.2017 privind transmiterea 
unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al 
statului din administrarea Ministerului Culturii și Identității 
Naționale în administrarea Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală și pentru modificarea 
art.1 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.1069/2013 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală;

• statul de funcții valabil de la data de 01.04.2021;
• cerințele fiecărui post, așa cum au fost stabilite și 

aprobate prin fișele de post, modificate și completate în 
concordanță cu reglementările ce privesc organizarea și 
funcționarea Institutului,

încadrarea personalului contractual din cadrul Institutului, 
s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradații 
corespunzătoare vechimii în muncă.

Personalul contractual din cadrul Institutului Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală beneficiază de 
indemnizația de hrană, reprezentând a 12-a parte din două 
salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, în 
sumă lunară brută de 347 lei, conform legislației aplicabile în 
domeniu.

C 4 2 Concursuri

În conformitate cu prevederile:
• Regulamentului-cadru din 23 martie 2011 privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
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contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, astfel cum a fost modificată prin HG nr.1027/2014, 
cu modificările și completările ulterioare; 

• Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată;
• Legii-cadru nr.153/2047 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

pe parcursul anului 2021, la nivelul Institutului, s-au organizat următoarele concursuri pentru ocuparea posturilor vacante:

Nr  
crt Funcția Grad Compartiment Perioada de 

organizare Observații

1 Responsabil raportare 
(Specialist plan progres)  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
22 03 2021 

– 23 04 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

2 Responsabil financiar 
(Manager financiar)  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
22 03 2021 

– 23 04 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

3 Coordonator activitate 
(Responsabil proces)  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
22 03 2021 

– 23 04 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

4 Expert analiza 
(Documentarist_juridic)  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
22 03 2021 

– 23 04 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

5
Expert analiza 

(Documentarist_consum 
cultural)

 Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 
sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541

22 03 2021 
– 23 04 2021

Post înființat în afara organigramei 
ocupat în urma concursului

6
Expert analiza 

(Documentarist_
management)

 Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 
sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541

22 03 2021 
– 23 04 2021

Post înființat în afara organigramei 
ocupat în urma concursului

7 Expert analiza 
(Documentarist_mapare)  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
22 03 2021 

– 23 04 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

8
Expert analiza 

(Documentarist_politici 
culturale)

 Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 
sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541

22 03 2021 
– 23 04 2021

Post înființat în afara organigramei 
ocupat în urma concursului

9
Expert analiza 

(Documentarist_potential 
economic)

 Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 
sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541

22 03 2021 
– 23 04 2021

Post înființat în afara organigramei 
ocupat în urma concursului

10
Expert analiza 

(Documentarist_resurse 
umane)

 Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 
sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541

22 03 2021 
– 23 04 2021

Post înființat în afara organigramei 
ocupat în urma concursului

11
Expert legislație culturală 

(Consilier și consultant 
juridic)

 Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 
sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541

22 03 2021 
– 23 04 2021

Post înființat în afara organigramei 
ocupat în urma concursului
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Nr  
crt Funcția Grad Compartiment Perioada de 

organizare Observații

12 Expert statistică culturală 
(Cercetător în statistică  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
22 03 2021 

– 23 04 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

13 Expert statistică culturală 
(Cercetător în statistică  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
18 05 2021 

– 24 06 2021
Post înființat în afara organigramei 

vacant în urma concursului

14 Consilier juridic IA (S) Compartimentul juridic 27 09 2021-
29 10 2021 Post vacant în urma concursului

15 Documentarist I (S) Compartimentul management cursuri 27 09 2021-
29 10 2021 Post ocupat în urma concursului

16 Expert elaborare strategie 
(Documentarist)  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
29 10 2021 

– 03 12 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

17 Expert statistică culturală 
(Cercetător în statistică  Proiect „Viziune strategică și coerentă pentru 

sectorul cultural” - Cod MySMIS 129541
01 11 2021 

– 06 12 2021
Post înființat în afara organigramei 

ocupat în urma concursului

18 Consilier juridic IA (S) Compartimentul juridic 30 12 2021 
– 03 02 2022 Post vacant în urma concursului

19 Documentarist, gradul I (S) I (S) Serviciul Cercetare_ Compartimentul Politici 
culturale, analize și baze de date cercetare

30 12 2021 
– 03 02 2022 Post ocupat în urma concursului

20 Analist, gradul I, bază (S) I (S) Serviciul Cercetare_Compartimentul Studii ṣi 
cercetări

30 12 2021 
– 03 02 2022 Post vacant în urma concursului

C 4 3 Evaluarea și promovarea personalului contractual

Ținând cont de dispozițiile deciziei managerului INCFC nr. 14/08.02.2021, modificată prin decizia nr. 38/15.03.2021 și  
nr. 44/30.03.2021, în perioada 01.03-23.04.2021, s-a realizat evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului 
contractual din cadrul Institutului, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, în conformitate cu prevederile OMC nr. 2093/15.02.2018 
pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul 
aparatului propriu al Ministerului Culturii, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori în coordonarea acestuia.

Luând în considerare gradul de realizare a obiectivelor individuale stabilite, notarea criteriilor de evaluare a performanței 
profesionale individuale precum și recomandările / propunerile formulate de evaluatori cu privire la necesitățile de formare 
profesională pentru perioada următoare, calificativul general al Institutului, stabilit ca medie aritmetică a notelor obținute, atinge 
nivelul maxim (foarte bine).
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C 4 4 Alte tipuri de decizii în relația cu personalul

C 4 4 1 Sancțiuni disciplinare aplicate 

Pe parcursul anului 2021, la nivelul Institutului Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare.

C 4 4 2 Încetarea / suspendarea rapoartelor de muncă 

• În cursul anului 2021, au fost încetate următoarele rapoarte de muncă:

Nr  /dată 
contract Funcție angajat Data încetării 

activității Observații

24/09 01 2019 Documentarist 23 04 2021 Contract încetat în temeiul art 81 din 
Legea nr  53/2003

39/28 01 2021

Responsabil financiar 
(Proiect „Viziune 

strategică și coerentă 
pentru sectorul cultural” 
- Cod MySMIS 129541)

30 04 2021 Contract încetat ca urmare a expirării 
termenului pentru care a fost încheiat

40/28 01 2021

Responsabil raportare 
(Proiect „Viziune 

strategică și coerentă 
pentru sectorul cultural” 
- Cod MySMIS 129541)

30 04 2021 Contract încetat ca urmare a expirării 
termenului pentru care a fost încheiat

18/10 03 2006 Documentarist 01 08 2021 Contract încetat în temeiul art 56 alin 1 lit c 
din Legea nr  53/2003

17/03 06 2016 Documentarist 15 09 2021 Contract încetat în temeiul art 55 lit b din 
Legea nr  53/2003

52/26 04 2021

Expert analiza (Proiect 
„Viziune strategică și 

coerentă pentru sectorul 
cultural” - Cod MySMIS 

129541)

31 10 2021 Contract încetat ca urmare a expirării 
termenului pentru care a fost încheiat

51/26 04 2021

Coordonator activitate 
(Proiect „Viziune 

strategică și coerentă 
pentru sectorul cultural” 

- Cod SMIS 129541)

31 10 2021 Contract încetat ca urmare a expirării 
termenului pentru care a fost încheiat

În cursul anului 2021, nu au fost suspendate rapoarte de muncă.
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C 5 Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului 
instituției; îmbunătățiri / defuncționalizări ale 
spațiilor

Imobilele (clădiri și terenuri) aflate în administrarea Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală sunt prezentate în Anexa nr. 2 – Bunuri imobile.

Pe parcursul anului 2021, Institutul a luat următoarele măsuri pentru gestionarea 
patrimoniului instituției:

• susținerea demersurilor, la nivelul ordonatorului principal de credite, cu privire 
la transmiterea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile aflate în 
administrarea INCFC către Primăria Orașului Sinaia (procedură nefinalizată până 
la data redactării prezentului) sau alte instituții cu necesar real în acest sens;

• predarea imobilului aflat în proprietatea publică a statului, identificat cu nr. MF 
153326 și cod de clasificare 8.29.08, amplasat în Municipiul Bucureşti, str. Barbu 
Delavrancea nr.57, sector 1 - construcție cu regim de înălţime S + P + 2E + M, 
având o valoare de inventar actualizată în cuantum de 1.815.000 lei, conform 
Raportului de evaluare realizat de evaluator autorizat dl Bulat Dan Cătălin, la 
data de 18.03.2019, către Administrația Fondului Cultural Național, conform 
prevederilor HG nr.1114/17.12.2020; 

• actualizarea datelor din cartea funciară a unor bunuri imobile aflate în 
administrarea Institutului; 

• actualizarea formularului P4000;
• continuarea demersurilor la nivelul ordonatorului principal de credite pentru 

soluționarea situației litigioase provenită din administrarea unor imobile aflate 
în domeniul public al statului, situate în Sinaia, str. George Enescu nr.21, denumite 
„Vilele 14, 15, 16 și Spălătoria” – înființare poprire creditor Bogdan Năstase 
(trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, comunicarea unui 
punct de vedere cu privire la strategia procesuală ce poate fi urmată de către 
Institut în această cauză, transferul imobilelor către Primăria Orașului Sinaia, 
alocarea bugetului necesar pentru achitarea pretențiilor);

• participarea la ședințele organizare de comisia mixtă a BNaR și a Ministerului 
Culturii privind mentenanța clădirii situate în Bdul Unirii nr.22, sector 3, București; 

• acord privind montarea instalației de gaze naturale pentru un număr de trei studiouri 
de creație din incinta imobilului situat în Intr. Iulia Hașdeu nr.3, sector 1, București; 
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• punerea în aplicare a recomandărilor instanței 

de judecată (Curtea de Apel București – dosar nr. 
5362/105/2017), în sensul încercării de a soluționa pe 
cale amiabilă litigiul – rejudecare apel – generat din 
administrarea unor imobile aflate în domeniul public 

al statului, situate în Sinaia, str. George Enescu nr.21, 
denumite „Vilele 14, 15, 16 și Spălătoria” – înființare 
poprire creditor Bogdan Năstase (propunere înaintată 
Ministerului Culturii în vederea comunicării opțiunii 
forului tutelar).

C 6 Măsuri luate în urma controalelor, verificării / auditării din partea 
autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată

În anul 2021, Curtea de Conturi a României_Camera de 
Conturi București a efectuat la nivelul Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală, în perioada 28.06-30.07.2021, 
misiunea de audit financiar pentru exercițiul financiar al anului 
2020. În urma efectuării misiunii de audit financiar, în raportul 
de audit financiar a fost formulată următoarea opinie:

• situațiile financiare auditate au fost întocmite din toate 
punctele de vedere semnificative, în conformitate cu 
cadrul general de raportare financiară aplicabil în 
România și oferă sub toate aspectele semnificative, o 
imagine fidelă și reală asupra operațiunilor economice 
ale entității;

• modul de administrare a patrimoniului public și privat 
al statului și al unităților administrativ-teritoriale, 
precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli 
al entității sunt în concordanță cu scopul, obiectivele 
și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care 
a fost înființată și respectă principiile legalității, 
regularității, economicității, eficienței și eficacității;

• toate informațiile de importanță semnificativă privind 
situațiile financiare au fost prezentate corect.

În anul 2021, Compartimentul audit public intern din cadrul INCFC 
a efectuat 3 misiuni de audit public intern de asigurare (regularitate/
conformitate), dintre care 2 planificate, privind activități stabilite ca 
obligatorii odată la 3 ani, potrivit Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, precum și o misiune ad-hoc, sectorială, dispusă de 
ordonatorul principal de credite – Ministerul Culturii.

Temele misiunilor de audit intern au abordat evaluarea 
sistemului de control intern implementat de management, având 
în vedere faptul că funcțiile auditului intern sunt de asigurare 
și consiliere în scopul îmbunătățirii activităților desfășurate de 
Institut, ajutându-l să își îndeplinească obiectivele.
1. Misiunea de audit intern planificată cu tema „Evaluarea 

controlului intern managerial. Implementare. Funcționare. 
Raportare” a avut ca scop furnizarea managementului 
Institutului și implicit ordonatorului principal de credite-
Ministerul Culturii, o asigurare rezonabilă cu privire la 
existența și funcționarea acestuia în activitățile desfășurate, 
a oferit recomandări pentru eliminarea neconformităților 
constatate și diminuarea unora dintre riscurile identificate.
Au fost examinate responsabilitățile asumate de personalul 

de conducere desemnat în Comisia de monitorizare, secretarul 
tehnic, consilierul de etică, responsabilii desemnați cu riscurile 
și toate structurile organizatorice din cadrul INCFC cu privire 
la organizarea și realizarea activităților specifice, îndeplinirea 
obligațiilor în mod eficient și eficace. conform prevederilor 
standardelor controlului intern managerial aprobate prin OSGG 
nr. 600/2018 și al procedurilor interne adoptate.

Evaluarea a vizat atât activitățile desfășurate în anul 2020, 
cât și gradul de îndeplinire al recomandărilor din misiunile 
anterioare privind implementarea acestuia și al cerințelor 
standardelor  controlului intern managerial.
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2. Misiunea de audit intern planificată cu tema „Evaluarea controlului intern în activitățile 
de constituire și încasare a veniturilor proprii. Recuperarea creanțelor”, a avut ca scop  
asigurare rezonabilă a managementului cu privire la existența și funcționarea sistemului 
de control intern managerial în activitățile de realizare a veniturilor proprii și de atingere 
a obiectivelor asumate pentru anul 2020 și semestrul I al anului 2021.
S-au examinat modul de organizare și realizare eficient și eficace al activităților prevăzute 

în actele normative ca surse de venit propriu (HG nr.1069/2013 și ROF aprobat prin OMC nr. 
2531/2020), conform prevederilor standardelor controlului intern managerial aprobate prin 
OSGG nr. 600/2018 și al procedurilor interne, documentele privind constituirea, autorizarea, 
încasarea și raportarea acestuia, facilități acordate la încasare, titlurile executorii și modul 
de executare, execuția bugetară și îndeplinirea obligațiilor. 

Obiectivele misiunii au vizat evaluarea întregului proces de constituire a venitului propriu, 
conform prevederilor art. 15 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public 
intern, pentru toate activitățile-surse de venit propriu, desfășurate în perioada auditată în 
cadrul INCFC.  

Structurile auditate: Serviciul financiar-contabilitate, Compartimentul Resurse Umane și 
Compartimentul Management Cursuri din cadrul Direcției Formare-Dezvoltare.

S-au făcut constatări, s-au identificat cauze și consecințe ale unor neconformități și s-au 
emis recomandări pentru eliminarea unora dintre ele.

De remarcat că managementul de linie a manifestat interes și cooperare, luând 
măsuri de remediere a unor neconformități constatate chiar în timpul misiunii, situație 
ce a contribuit la diminuarea unor riscuri și îmbunătățirea activităților și al strategiei de 
promovare a Institutului.
3. Misiunea de audit ad-hoc cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la 

nivelul instituțiilor care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii 
ori în coordonarea ministrului Culturii” a fost dispusă de Ministerul Culturii și s-a 
desfășurat în perioada 07.06-31.07.2021, fiind de tip sectorial (la nivel național)
Scopul misiunii a fost de a furniza conducerii INCFC și ordonatorului principal de 

credite o asigurare rezonabilă cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare pentru 
implementarea măsurilor preventive stabilite instituțiilor publice în Strategia Națională 
Anticorupție 2016 – 2020 aprobată prin HG nr.583/2010*, referitoare la conflictul de 
interese, incompatibilități și interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice 
(pantouflage), precum și de a formula recomandări pentru problemele identificate. 
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Auditarea a vizat perioada 2018-2020, durata acțiunii de auditare fiind 06.06-30.07.2021. 
Structurile auditate: în principal Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, 
secretarul tehnic al Comisiei de monitorizare, consilierul de etică și unele structuri 
organizatorice din cadrul INCFC. 

S-au examinat responsabilitățile asumate de Comisia de monitorizare, secretarul tehnic 
al acesteia, consilierul de etică, responsabilul desemnat cu implementarea măsurilor privind 
declarațiile de avere și de interese, ceilalți angajați și colaboratori pentru respectarea 
prevederilor legale în desfășurarea activităților specifice, îndeplinirea obligațiilor de 
implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției potrivit 
Strategiei Naționale Anticorupție aprobată prin HG nr.583/2010 și al procedurilor interne.

S-au făcut constatări, s-au identificat cauze și consecințe ale unor neconformități și s-au 
emis recomandări pentru eliminarea unora dintre ele, diminuarea unor riscuri, îmbunătățirea 
activităților.

În toate documentele auditul intern a apreciat favorabil faptul că în toate misiunile de 
audit intern personalul de conducere și de execuție al INCFC a manifestat disponibilitate 
de a înțelege și a aplica criteriile generale ale standardelor controlului intern managerial, 
dezvoltarea unui sistem de control intern care să permită comparații între entități de același 
fel sau în cadrul aceleiași entități, la momente diferite și să facă posibilă evidențierea 
rezultatelor instituției și a evoluției sale.

De asemenea, managementul a manifestat disponibilitate pentru a adera la valorile 
fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale 
Anticorupție, recomandările fiind îndeplinite la termenele asumate.

Misiunile de audit s-au finalizat cu Rapoarte de audit, supervizate sub aspectul 
respectării legislației și procedurilor de audit, de auditorul superior desemnat din cadrul 
Compartimentului audit public intern din Ministerul Culturii și aprobate de Directorul 
General al INCFC. 

Structurile organizatorice vizate au elaborat Planuri de acțiune și calendare de 
implementare a recomandărilor auditului, aprobate de Directorul General al INCFC.

În anul 2021, Compartimentul audit public intern a efectuat urmărirea stadiului și al 
modului de implementare al recomandărilor emise în cadrul misiunilor de audit, cu rezultate 
apreciabile, consilierea și informarea managementului.
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Concluzii și perspective pentru 2022

• Direcțiile strategice ale INCFC pentru 2022 au în vedere:
• Continuarea demersurilor la nivelul ordonatorului principal de credite pentru 

aprobarea proiectelor de acte normative inițiate cu privire la trecerea unor bunuri 
imobile din domeniul public în domeniul privat al statului și transferul dreptului 
de administrare a imobilelor către Primăria Orașului Sinaia, conform solicitării 
formulate;

• Reconsiderarea întregului flux de lucru și comunicare al instituției, implicând 
actualizarea fișelor de post;

• Actualizarea permanentă a Programului de dezvoltare a sistemului de control 
managerial intern și a celorlalte documente interne care asigură buna funcționare 
a instituției;

• Asigurarea condițiilor necesare în ceea ce privește formarea profesională a 
personalului contractual cu funcții de conducere și / sau execuție în următoarele 
domenii: control managerial intern, implementare de proiecte, management de 
proiect, scriere aplicații pe fonduri europene, marketing cultural / social media și 
promovarea imaginii;

• Introducerea unor măsuri pentru asigurarea unei dinamici superioare a 
compartimentelor care se ocupă de atestare traducători și a celor care 
administrează cursuri;

• Introducerea obligației de a dezvolta programe accesibile, online sau în regim 
mixt, programe dimensionate pentru a face față schimbărilor de paradigmă în 
domeniul culturii; 

• Continuarea demersurilor de responsabilizare a personalului prin delegarea de 
atribuții pentru coordonarea proiectelor INCFC; 

• Ocuparea posturilor vacante.
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D. Evoluția situației economico-financiare  
a instituției

D 1 Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 
bilanțul contabil al perioadei raportate

Ținând cont de previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare alocate de către 
autoritate, precum și a veniturilor proprii ale instituției pentru anul 2021 – din Proiectul de management 2017-2022, parte integrantă 
a contractului de management atribuit – și în raport cu bugetul anual de venituri și cheltuieli, cu execuția financiară la 31 decembrie 
2021, datele economico-financiare se prezintă astfel:

Nr ctr   DENUMIRE INDICATOR
Proiect  Management 

2017 
Buget estimat 2021

Buget Anual aprobat 
2021

Execuție Bugetară 
Finală  
2021

TOTAL  VENITURI 8 107 000,00 8 381 000,00 6 696 136,62

1 Alte venituri din concesiuni și închirieri de către alte instituții 
publice 25 000,00  Veniturile sunt încadrate la nr  crt 4  în tabel       

2 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie 
profesională, specializare si perfectionare 1 815 000,00  1 400 000,00      1 267 405,00     

3 Venituri din cercetare 950 000,00     138 000,00         135 000,00     

4 Alte venituri din prestări de servicii și și conversie profesională, 
specializare si perfectionare 10 000,00       41 000,00           41 279,20     

5 Subventii MC 5 307 000,00  5 018 000,00      5 012 732,27     

6 Sume primite de la UE / Alte facilități postaderare   1 784 000,00         239 720,15     

 TOTAL CHELTUIELI 8 107 000,00 8 381 000,00 6 696 136,62

 CHELTUIELI DE PERSONAL,din care: 3 100 000,00 1 999 000,00 1 994 105,00

7 Cheltuieli cu salariile 2 386 600,00 1 999 000,00 1 994 105,00

8 Alte cheltuieli cu salariile 713 400,00 0 0

 Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 4 752 000,00 3 709 000,00 3 433 796,22

9 Cheltuieli pentru proiecte 1 607 000,00 1 573 000,00 1 303 405,09

10 Cheltuieli cu colaboratorii 850 000,00 860 000,00 860 000,00

11 Cheltuieli cu reparații curente 300 000,00 0 0,00
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Nr ctr   DENUMIRE INDICATOR
Proiect  Management 

2017 
Buget estimat 2021

Buget Anual aprobat 
2021

Execuție Bugetară 
Finală  
2021

12 Cheltuieli cu întreținerea 700 000,00 450 000,00 445 406,97

12 Alte bunuri și servicii 1 295 000,00 826 000,00 824 984,16

13 Cheltuieli cu contribuții și cotizații la organisme internaționale 55 000,00 55 000,00 51 485,00

14 Cheltuieli  cu programe din finanțare externă nerambursabilă  2 618 000,00 1 216 750,40

15 Cheltuieli de capital 200 000,00 0,00 0,00

Veniturile obținute atât din închirieri, formare profesională, cât și din alte activități au fost alocate acoperirii cheltuielilor privind 
contribuția națională pentru proiectele europene, contribuția și cotizația la rețelele internaționale, cheltuielilor pentru serviciile 
prestate de către formatori, evaluatori în cadrul programului de formare profesională, a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor 
cu finanțare externă nerambursabilă, a cheltuielilor de capital.

Clasificația  
funcțională Clasificație Economica Descriere Execuție 

2021
Pondere din total 

venituri  
%

331700 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională 
specializare și perfecționare 1 267 405,00  

332000 Venituri din cercetare 135 000,00  

335000 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 41 279,20  

Total VENITURI PROPRII 1.443.684,20  

Clasificație 
Economică

Clasificație Economică  
Descriere

Execuție 
2021  

200108 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 76 511,42 5,30

200109 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 116 652,80 8,08

200130 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 90 737,54 6,29

201200 Consultanță și expertiză 119 548,00 8,28

201600 Studii și cercetări 120 500,00 8,35

203030 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 841 258,34 58,27

550201 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 51 485,00 3,57

581601 Finanțarea națională 26 991,10 1,87

TOTAL CHETUIELI SUSȚINUTE DIN VENITURI PROPRII 1 443 684,20  
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În anul 2021, INCFC a întreprins toate măsurile impuse de pandemie, similar anului 2020. Astfel, activitatea de organizare 
de programe de formare profesională s-a desfășurat preponderent online și hibrid, fapt ce a condus la afectarea bugetului 
prin diminuarea veniturilor proprii estimate a fi realizate pentru acest an – fenomenul fiind amplificat  de rectificarea bugetară 
negativă din partea guvernului, respectiv diminuarea bugetul instituțiilor publice, fondurile alocate și destinate activității de bază 
ale instituției fiind afectate de această decizie. 

În același sens, al afectării bugetului INCFC (subvenție și venituri proprii), menționez faptul că și activitatea de cercetare 
planificată a fi realizată în anul 2021 a fost puternic afectată de pandemie, INCFC continuând să adapteze și să modifice planul 
de cercetare - ținând cont de dificultățile de realizare a  unor studii de referință (ex. Barometrul de Consum Culturalâ), conform 
metodologiilor stabilite, în condițiile pandemiei COVID-19, printre care: rata mare de refuz de răspuns estimată la întrebările din 
chestionar, refuzul operatorilor de teren de a aplica chestionarele în special în județele cele mai afectate de pandemie, creșterea 
prețului pentru aplicare a chestionarelor, creșterea prețului per total sondaj de opinie, diferențele metodologice și distorsiunile 
generate de măsurile luate de Guvernul României din cauza pandemiei, inclusiv limitarea circulației persoanelor și activităților 
publice și private care presupun participarea unui grup de persoane. 

Subvenția alocată pentru anul 2021 a fost repartizată pentru a asigura cheltuielile cu personalul, cu utilitățile, cu implementarea 
Programului minimal 2021,  pentru asigurarea în bune condiții a activităților institutului - servicii poștale, telecomunicații, internet, 
furnituri de birou, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

Clasificația 
 funcțională Clasificație Economica Descriere Execuție 

2021
Pondere 

 în total finanțare

430900 Subvenții pentru instituții publice 5 012 732,27  

VENITURI DIN sUBVENțIE 5 012 732,27  

Clasificație 
Economica Clasificație Economică Descriere Execuție 

2021  

100101 Salarii de bază 1 844 567,00  

100117 Indemnizații de hrană 105 729,00  

100206 Vouchere de vacanță 0,00  

100307 Contribuția asiguratorie pentru muncă 43 808,00  

TOTAL CHELTUIELI PERsONAL 1 994 104,00 39,78

200103 Încălzit, iluminat și forța motrică 77 143,29  

200104 Apă, canal și salubritate 19 742,53  

200108 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 19 619,41  

200130 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 426 632,71  
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203030 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 317 094,91  

CHELTUIELI CU UTILITățILE 860 232,85 17,16

203030 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1 185 456,69  

CHELTUIELI PROGRAm mINImAL 1 185 456,69 23,65

 CHELTUIELI PROGRAmE FONDURI EUROPENE 972 938,73 19,41

TOTAL CHELTUIELI 5 012 732,27  

O analiză a tabelului prezentat mai sus are în vedere subvenția obținută în anul 2021, din care s-au operat cheltuieli cu: 
colaboratorii, cheltuieli administrative și alte tipuri de cheltuieli.

DENUMIRE INDICATOR
BUGET ANUAL 

FINAL 2021 
(LEI)

EXECUTIE 
BUGETARĂ LA 

FINAL 2021

PONDERE ÎN 
TOTAL BUGET 

%
PROGRAM 
MINIMAL

INFLUENȚĂ 
PROGRAM 

MINIMAL ÎN BUGET 
FINAL 

%

TOTAL VENITURI   8 381 000,00  6 696 136,64    

Venituri proprii   1 579 000,00  1 443 684,20 21,56   

Subvenții pentru instituții publice   5 018 000,00  5 012 732,27   74,86 1 445 000,00 21,58

Sume de UE/ Alte facilități 
postaderare   1 784 000,00 239 720,17 3,58   

TOTAL CHELTUIELI   8 381 000,00  6 696 136,64    

Cheltuieli de personal   1 999 000,00  1 994 105,00 29,78   

Cheltuieli cu bunuri și servicii   3 609 000,00  3 433 796,24 51,28   

Cheltuieli transferuri curente în 
străinătate   55 000,00   51 485,00 0,77   

Cheltuieli programe europene   2 718 000,00  1 216 750,4 18,17   

Pentru perioada următoare de management, în domeniul managementului economico-financiar, se va urmări asigurarea unei 
strategii financiare optime pentru perioada mandatului și implementarea acesteia.
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În privința Veniturilor proprii (surse atrase/venituri proprii) 

se va urmări:
• Folosirea eficientă a subvenției; 
• Implementarea unei strategii financiare eficiente 

pentru: creșterea veniturilor proprii, diversificarea 
surselor financiare, multiplicarea surselor atrase;

• Optimizarea costului per / cursant;
• Realizarea estimării financiare reale cu privire 

la atragerea de noi surse de finanțare pentru 
diversificarea activităților instituției și/sau pentru 
programe noi;

• Strategii financiare adaptate spațiului cultural 
european, în concordanță cu legislația în vigoare;

• Atragerea de fonduri extrabugetare / accesarea 
de fonduri europene în vederea asigurării unui 
management eficient și în vederea participării la 
programe / proiecte derulate de instituții/organizații 
naționale și internaționale în domeniul specific de 
activitate;

• Asigurarea unui management financiar modern, 
dinamic și eficient.

În privința bugetului de cheltuieli (personal: contracte 
de muncă / convenții / contracte încheiate în baza legilor 
speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de 
întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale) se va avea în 
vedere:

• Realizarea tuturor contractelor instituției conform 
legislației, prin relaționare cu Compartimentul juridic;

• Planificarea realistă a costurilor solicitate de 
întreaga activitate a instituției și repartizarea lor 
eficientă;

•  Corelare permanentă cheltuieli / venituri;
• Eficientizarea costurilor de realizare și de exploatare 

a producțiilor culturale specifice Institutului;
• Întocmirea unui calendar de lucrări și estimări 

financiare cu privire la necesarul de reparații, 
renovări și completări ale spațiului fizic, cu precizarea 
costurilor de capital și de operare pentru situațiile 
propuse;

• Optimizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor 
cu bunuri și servicii.
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D 2 Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, 
conform criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:

Nr  
crt Indicatori de performanță* Perioada evaluată 

01 01 2021-31 12 2021

1 Număr de cercetări, analize, sondaje 
efectuate 8

1 1 Cercetări 7

1 1 1 Metodologii 7

1 1 2 Baze de date 9

1 1 3 Chestionare elaborate 8

1 1 4 Chestionare colectate 1291

1 1 5 Focus grupuri 17

1 1 6 Rapoarte de cercetare 7

1 2 Analize 8

1 3 Sondaje 3

2 Număr de publicații 11

2 1 Număr de volume tipărite (cu ISBN) 2

2 2 
Număr de volume în format digital 
(inclusiv secțiuni Culturadata 
Interactiv)

8 + 3CDI

3 Număr total de cursuri / programe / 
sesiuni de formare / sesiuni absolvire

18 programe 
23 sesiuni formare  

31 sesiuni absolvire 
3 sesiuni examene 

traducători

4
Număr de participanți și absolvenți ai 
cursurilor de formare și ai sesiunilor 
de traducători

Participanți:  
379 + 663 = 1042 

Absolvenți:  
321 + 386 = 707

4 1 Număr total de participanți la 
cursurile de formare 379

4 1 1 Număr absolvenți cursuri 321

4 2 Număr participanți la examenul de 
traducători 663

Nr  
crt Indicatori de performanță* Perioada evaluată 

01 01 2021-31 12 2021

5 Număr de apariții media** 25

6 Număr de parteneriate instituționale 34

7 Număr activități / proiecte 13

7 1 
Număr activități / proiecte la nivel 
național (conferințe, mese rotunde, 
grupuri de lucru)

4

7 2 Număr activități / proiecte la nivel 
internațional 3

7 2 1 Participări la evenimente / rețele 
internaționale 4

7 3 Proiecte cu finanțare din fondurile 
FSE, FDER 0

7 4 Proiecte cu finanțare 
guvernamentală 0

7 5 Proiecte europene 2

8 Număr de evenimente / specific 
realizate activități 8

8 1 Ca organizator 4

8 2 Ca partener 4

9 Venituri proprii din activitatea de 
bază 1 402 405,00

10 Venituri proprii din alte activități 41 279,20

11 Fonduri nerambursabile atrase 239 720,17

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica / 
completa / nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției.
** În contextul pandemiei actuale, activitatea media s-a realizat preponderent în 
mediul on-line, raportarea indicatorului „Număr de apariții media” incluzând atât presa 
scrisă și online cât și presa audiovizuală.
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E. sinteza programelor și a planului 
de acțiune pentru îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin proiectul 
de management

E 1 Viziune 
Anul 2021 a fost un an important din perspectiva realizării analizei funcționale a domeniului 

cultural în cadrul proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural”, cofinanțat 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Analiza reprezintă documentul 
fundamental care va sta la baza „Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii” pentru perioada 
2023-2030”. Este prima oară când o strategie națională a culturii se bazează pe o diagnoză 
exhaustivă a sectorului, care are la bază un set de date statistice complex și surprinde în 
detaliu intersecția cu domenii transversale. Prin experiența acumulată, parteneriatele încheiate 
și consultarea cu specialiști din întreg domeniul culturii, INCFC și-a consolidat poziția reușind, în 
același timp, să pună bazele unor noi perspective de dezvoltare instituțională. 

Pandemia COVID-19 a reprezentat o schimbare de paradigmă și a implicat adaptarea 
și diversificarea accelerată a activității atât în materie de cercetare, cât și de formare 
profesională. 

INCFC și-a asumat, la fel ca și până acum, responsabilitatea furnizării datelor relevante 
pe cât mai multe sub-sectoare de activitate culturală, la nivel național, subliniind importanța 
cercetării specializate ca instrument de analiză, fundamentare și monitorizare. O parte dintre 
rezultatele acestor acțiuni s-au materializat în cercetări și analize ale întregului fenomen 
pandemic atât din perspectivă instituțională, cât și din perspectiva consumatorului de cultură. 
Acestor activități li se adaugă analiza funcțională mai sus menționată. 

La fel ca și anul 2020, anul 2021 a accelerat procesul de modernizare a programelor de 
formare profesională și a determinat reconfigurarea ofertei în trei direcții, prin organizarea 
cursurilor în sistem clasic, hibrid și online. În continuare, vom continua să îmbunătățim nivelul 
de competență în rândul lectorilor, identificând specialiști cu experiență calificată națională 
și internațională, recunoscuți de comunitățile profesionale. Această abordare va angrena, 
probabil, o creștere de costuri la nivelul beneficiarilor și al INCFC ca organizator, dar beneficiile 
profesionale vor compensa, în mod cert, cheltuielile.
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În ceea ce privește managementul cultural, INCFC a contribuit 
și în 2021 la creșterea nivelului de înțelegere și implementare 
a metodelor și tehnicilor specifice prin cursuri, comunicări 
științifice, dezbateri, conferințe în sensul aceleiași abordări 
sistemice a domeniului cultural menționată. Punctul forte al 
anului 2021 a fost reprezentat de orientarea cu succes către 
segmentul de public tânăr, acțiune care va continua și în 2022 
având în vedere numeroasele cereri primite de la universități din 
întreaga țară pentru cursuri și ateliere dedicate managementului 
și marketingului proiectelor culturale, dar nu numai. 

Situația generată de pandemie a dus la imposibilitatea 
realizării celui mai important studiu al INCFC, Barometrul 
de Consum Cultural, care a fost înlocuit, încă din 2020, 
cu studiul „Tendințele de consum cultural în perioada 
pandemiei”. Motivele principale care au determinat această 
schimbare țin de dificultățile de realizare a Barometrului de 
Consum Cultural, conform metodologiei stabilite, în condițiile 
pandemiei COVID-19, și anume: rata mare de refuz de răspuns 
estimată la întrebările din chestionar, refuzul operatorilor de 
teren de a aplica chestionarele, în special în județele cele mai 
afectate de pandemie, creșterea prețului pentru aplicarea 
chestionarelor, creșterea prețului per total al sondajelor de 
opinie, diferențele metodologice și distorsiunile generate de 
măsurile luate de Guvernul României din cauza pandemiei, 
inclusiv limitarea circulației persoanelor și activităților publice 
și private care presupun participarea unui grup de persoane. 
Această modificare a programului de cercetare a condus la 
o reducere a chestionarului destinat evaluării consumului 
cultural, concentrarea pe teme de actualitate (consumul 
online, consumul de mass-media), realizarea de analize de tip 
prognozã, reducerea analizelor de profunzime.

Schimbările la nivelul metodologiilor de cercetare au 
constat în utilizarea cu preponderenţã a instrumentelor 
de cercetare cantitativã, reducerea utilizării metodelor de 
cercetare calitativă și realizarea focus-grupurilor în mediul 
online, utilizarea cu preponderenţă a analizei secundare 

de date, a analizei de conţinut, utilizarea preponderentă a 
colectării prin intermediul platformei INCFC.

Adaptarea ofertei de programe de formare profesională 
a continuat în 2021 prin îmbunătățirea instrumentelor 
online utilizate și identificarea celor mai bune soluții pentru 
ca participanții să beneficieze de o experiență de învățare 
la standarde de calitate cât mai ridicate. De asemenea, 
INCFC a acordat un interes crescut sugestiilor primite din 
partea formatorilor și participanților, iar echipa responsabilă 
de administrarea cursurilor s-a adaptat la restricțiile în 
permanentă schimbare.  

Cursurile reprogramate, desfășurate în sistem clasic și hibrid, 
au ținut cont de toate prevederile privind măsurile de distanțare 
și de igienă prevăzute, precum și, de reducerea numărului de 
participanți, însă incertitudinea situației generale a reprezentat 
o amenințare continuă (a existat permanent riscul de a fi 
întrerupte sau suspendate în funcție de evoluția pandemiei).

La nivel de conținut, oferta de formare s-a îmbogățit, 
în domeniul management cultural, cu un curs introductiv 
„Managementul și marketingul proiectelor culturale” dedicat 
Școlii de Vară Culturadata, desfășurată în format clasic. În 
domeniul patrimoniului cultural, au fost organizate două 
cursuri online noi: „Conservarea preventivă: organizarea și 
re-organizarea depozitelor muzeale” și „EU Heritage Pilot 
Național”, acesta din urmă reprezentând baza de la care vor fi 
dezvoltate în 2022 alte două cursuri noi dedicate patrimoniului.

Unul dintre impedimentele cu care ne-am confruntat în 
organizarea cursurilor online a fost neincluderea expresă a 
domeniului culturii între cele pentru care orele de pregătire 
practică se pot desfășura și online în Anexa 1 a Ordinului 
nr.1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate 
și a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare 
profesională a adulților în sistem online. În 2020 și în 2021, 
INCFC cu sprijinul Ministerului Culturii a sesizat Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale cu privire la această omisiune care urmează 
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a fi soluționată la următoarea modificare a actului normativ, 
creând astfel premisa unei distribuții mai flexibile a orelor într-un 
sistem de predare hibrid, mai adaptat nevoilor reale de formare.

Un atuu în plus pentru fluidizarea organizării cursurilor a 
reprezentat-o existența platformei de înscrieri online, care a 
început să fie dezvoltată la începutul anului 2020 și care a fost 
actualizată și optimizată și în 2021. 

Din perspectiva organizării actului educativ, a fost absolut 
necesară adaptarea formatorilor și conținuturilor la cerințele 
mediului online ceea ce a determinat continuarea eforturilor 

susținute pentru: diversificarea metodelor interactive de lucru 
cu participanții, îmbunătățirea materialelor suport, menținerea 
contactului cu instituțiile culturale partenere și reprezentanții 
acestora (prin interviuri sau vizite virtuale) și facilitarea 
mijloacelor de evaluare online. 

Cererea în creștere pentru programele de formare 
profesională online și feedback-ul încurajator al participanților 
sunt două componente care ne-au determinat să ne 
concentrăm atenția pe cursurile desfășurate exclusiv online, 
în cazurile în care este posibil, și pe alternarea prezenței în sală 
de curs cu orele online. 

E 2 Misiune 
Misiunea asumată prin proiectul de management a fost:

„Continuarea activităților specifice setate privind 
statisticile și diagnozele culturale la nivel național, 
elaborarea principalelor obiective pentru Strategia 
Culturală 2020-2027, diversificarea programelor de 
specializare pentru Cultură și modernizarea proceselor 
de dobândire a cunoașterii din cadrul acestor 
programe”.

Misiunea enunțată se păstrează și are premise să fie 
îndeplinită până la finalul anului 2022, când estimăm 
și finalizarea documentului strategic esențial: Strategia 
Sectorială în domeniul Culturii, a cărui perioadă de aplicare 
a fost modificată pentru 2023-2030. Prin amploarea și 
importanța acestui proiect, INCFC va contribui major la 
stabilirea unor direcții de reformare din interior a modului în 
care funcționează și se poziționează sectorul de activitate 
pentru a-și îndeplini funcția esențială în societate, consemnat 
în Art. 33 din Constituția României.

E 3 Obiective (generale și specifice)
Obiectivele generale și specifice în cazul INCFC se împart 

în mai multe categorii:

E 3 1 Obiective manageriale 

3 1 1  Obiective manageriale generale (legate de 
dezvoltarea și optimizarea organizației):

• Reorganizarea INCFC conform noului ROF și organigramei 
aprobate;

• Aplicarea unui management prin proiecte în care se va 
pune accent pe delegarea și responsabilizarea middle 
managementului;

• Eficientizarea decizională (cu riscul asumat al unor măsuri 
disciplinare mai severe pentru cei care nu reușesc să-și 
asume și să-și îndeplinească sarcinile);

• Continuarea promovării INCFC ca organizație deschisă;
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• Optimizarea managementului financiar prin folosirea 
managementului de proiect ca instrument managerial 
pentru bugetarea previziunilor; optimizarea costurilor de 
realizare a programelor;

• Revizuirea procedurilor de Control Managerial Intern și 
actualizarea anumitor proceduri în acord cu noul ROF;

• Continuarea demersurilor pentru rezolvarea situației 
clădirilor și terenurilor aflate în administrare.

3 1 2  Obiective manageriale specifice 

• Repartizarea angajaților în noua structură și redistribuirea 
sarcinilor și atribuțiilor, în funcție de competențe și de 
performanțele dovedite;

• Revizuirea sarcinilor și a fișelor de post la evaluarea 
anuală;

• Instituirea unei evaluări suplimentare pentru tot personalul 
angajat cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată 
pentru verificarea competențelor digitale și capacitatea de 
a face față unui mod diferit de lucru, mai flexibil;

• Dezvoltarea prin expertize externe pe segmentele mai 
dinamice de activitate atât în cadrul Serviciului de 
Cercetare, cât și în cel de Formare și utilizarea expertizelor 
externe, realizate în cadrul rețelelor profesionale din care 
INCFC face parte;

• Revizuirea tuturor procedurilor interne la nivel de 
compartimente cu refacerea analizelor de risc;

• Digitalizarea unor modalități de administrare a proiectelor 
prin bugete (formate de monitorizare a veniturilor și 
cheltuielilor în timp real);

• Optimizarea comunicării interne și externe;
• Demersuri pentru transferarea tuturor clădirilor și 

terenurilor aflate în administrare fortuită fie la alte instituții 
ale MC din localitățile unde acestea își au sediul, fie către 
alte instituții / autorități locale;

• Continuarea strategiei active de Marketing prin diseminare 
de produse, oferte și rezultate; comunicare și promovare 
în mediul online; îmbunătățirea design-ului publicațiilor pe 
suport tipărit și online.

E 3 2 Obiective pentru cercetare 

3 2 1  Obiectivele generale pentru cercetare privesc atât 
continuarea colectării și analizei datelor statistice, cât și 
dezvoltarea unor direcții noi în Cercetare:

• Dezvoltarea tehnicilor de monitorizare și analiză pentru 
fiecare segment de activitate pe cele 11 subdomenii ale 
Sectoarelor Culturale și Creative, chiar dacă parte din 
acestea nu sunt încadrate în responsabilitatea directă 
pentru cadrul de reglementare a Ministerului Culturii;

• Continuarea publicării studiilor specifice INCFC (Vitalitatea 
Culturală, Caietele Culturadata, Revista Muzeelor etc.) și 
promovarea unor studii specifice adaptate analizelor 
necesare pentru perioada următoare;

• Multiplicarea proiectelor științifice de tip conferințe / 
comunicări științifice / publicare de articole în reviste 
naționale și internaționale cu posibilitatea de a genera 
evenimente online la nivel național și internațional;

• Valorificarea parteneriatelor naționale și internaționale;

• Dezvoltarea unor direcții de cercetare în domeniile 
vocaționale în baza unor metodologii neexplorate 
(cercetare artistică practice-based sau practice-led).

3 2 2  Obiectivele specifice pentru cercetare

• Elaborarea Analizei funcționale a sistemul cultural pentru 
fundamentarea elaborării – Strategiei Sectoriale în 
Domeniul Culturii;

• Demersuri pentru indexarea publicațiilor în baze de date 
recunoscute științific;
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• Impunerea unor indicatori de performanță pentru 
personalul de cercetare (articole publicate în reviste 
indexate de specialitate, participări la Conferințe 
naționale și internaționale);

• Instituirea unui calendar de comunicări științifice și 
permanentizarea Conferințelor Culturadata și mutarea 
accentului pe online, în funcție de evoluția pandemiei;

• Creșterea calității activității de cercetare științifică 
fundamentală, prin utilizarea celor mai adecvate resurse 
științifice, tehnice, administrative și financiare;

• Continuarea inventarierii reperelor pentru construirea 
bazelor de date pentru domeniul Culturii și continuarea 
platformelor de colectare a datelor;

• Creșterea numărului de utilizări ale rezultatelor cercetării, 
cu accent pe programele de cartografiere;

• Continuarea proiectelor de cercetare statistică (inclusiv 
continuarea proiectului UNESCO -CDIS);

• Parteneriate cu instituțiile de învățământ vocațional pentru 
elaborarea unor metodologii de cercetare specifice și 
publicarea unor studii în folosul profesioniștilor din Cultură.

E 3 3 Obiective pentru Formarea Culturală

3 3 1 Obiective generale pentru Formarea Culturală

• Menținerea și dezvoltarea ofertei create în 2020 și 2021 
și continuarea modernizării programelor și a curriculei de 
curs cu accent pe posibilitatea dezvoltării unor programe 
de formare exclusiv în online sau hibrid;

• Introducerea unor cursuri noi, conform cerințelor actuale 
din domeniul cultural;

• Cooptarea unor lectori specializați pe discipline de 
interes pentru beneficiarii direcți și pentru organizații sau 
instituții;

• Continuarea procesului de digitalizare a activității de 
formare profesională;

• Creșterea numărului de parteneriate naționale și 
internaționale pe segmentul de activitate formare;

• Publicarea unor studii de specialitate privind nevoile de 
formare în domeniul Culturii.

3 3 2  Obiective specifice pentru Formarea Culturală

• Revizuirea suporturilor de curs pentru 2021-2022 în sensul 
unei unități de imagine, dar și adaptării conținutului la 
noile instrumente utilizate;

• Cooptarea de lectori cu abilități digitale în procesul de 
formare;

• Extinderea bazei de lectori / profesori / instructori pentru 
introducerea unor cursuri noi;

• Eficientizarea administrării cursurilor;

• Studiu la nivel național – dinamica profesiilor culturale 
și capacitatea lor de adaptare la cerințele organizațiilor 
și revizuirea COR și a standardelor specifice (cercetare 
2019-2022);

• Includerea unor cursuri de pregătire managerială pe 
niveluri, dar și de marketing și comunicare online.
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E 4 Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management
Strategia culturală pentru întreaga perioadă de 

management, rămasă până la încheierea mandatului de 
management actual, va urmări realizarea obiectivelor 
generale și specifice de mai sus.

Alături de resursele informaționale care au cunoscut 
o dezvoltare fără precedent, resursa umană specializată 
constituie și pentru INCFC, ca pentru orice organizație 
culturală, una dintre cele mai importante valori. Așa cum a 
rezultat din analizele realizate pe parcursul anilor precedenți, 
o diversificare și o intensificare a cercetării și a programelor 

de curs ar fi fost posibile cu o creștere corelativă de resurse 
umane și de infrastructură. Pandemia a oferit o perspectivă 
nouă asupra posibilităților de extindere activității prin 
optimizarea și dezvoltarea unor instrumente digitale proprii 
pe care INCFC va continua să le valorifice.

Din motive legate de toată evoluția instituțională de 
până acum, INCFC se află într-o poziție de lider de piață, 
fără concurență, cu un renume profesional ridicat și dovezi 
recunoscute ale profesionalismului echipei, coroborat cu 
strategii eficiente de dezvoltare.

E 5 Strategia și planul de Marketing 
În organizațiile și instituțiile publice de cultură, activitatea 

de marketing contribuie și subliniază performanța managerială 
a instituției, fără a deveni niciodată un scop în sine.

Marketingul cultural este o activitate complexă care 
implică, în primul rând, creativitate, dar și previziune, 
planificare și organizare, fiind imposibil de aplicat în absența 
unei construcții manageriale. De cele mai multe ori, în 
instituțiile publice de cultură, Marketingul nu face altceva 
decât să valideze o viziune corectă, subliniind, comunicând și 
scoțând în evidență punctele tari ale organizației.

Anul 2021 a fost marcat de continuarea procesului de 
adaptare a activității la schimbările impuse de pandemie, în 
așa fel încât misiunea INCFC de a ajunge prin cercetare și 
formare culturală la toți cei care activează în acest domeniu, 
indiferent de nivelul de subordonare sau tipul de organizație, 
să fie îndeplinită.

Activitățile de marketing și comunicare din mediul online 
au fost concentrate în jurul promovării evenimentelor 
online și offline, lansărilor de studii și publicații, dar și a 
cursurilor de formare profesională, plecând de la rezultatele 

performanțelor din social media din anul precedent și de la 
profilurile audiențelor. Activitatea de comunicare publică a 
fost organizată în funcție de specificul fiecărui proiect prin 
realizarea unor campanii de scurtă durată. De asemenea, 
în vara anului 2021, am conștientizat nevoia de a demara o 
campanie de informare pe social media în ceea ce privește 
Examenele de Traducători pe care INCFC le organizează. 
Campania a avut ca temă cele mai frecvente întrebări 
ale publicului în legătură cu acest examen și răspunsurile 
punctuale la acestea.  

În 2021, strategia de comunicare și marketing a INCFC 
a urmărit creșterea numărului de beneficiari din rândul 
segmentului de public tânăr, precum și creșterea vizibilității 
și consolidarea reputației INCFC. Implicit, una dintre cele 
mai importante direcții strategice a fost reprezentată de 
diversificarea categoriilor de beneficiari prin utilizarea 
instrumentelor digitale dezvoltate în acest sens și valorificarea 
canalelor social media. De asemenea, strategia de marketing 
a fost orientată către extinderea bazei de date de contacte din 
mediul universitar și din mediul privat cu activitate culturală. 
Ulterior, au fost desfășurate campanii de direct mailing 
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pentru implicarea entităților menționate în activitățile INCFC 
(evenimente publice și / sau consultări). La nivel de conținut, 
acțiunile au pus accentul pe valorificarea „produselor” specifice 
INCFC – programe de formare, studii și cercetări sau analize 
care pot ajuta la diagnoze culturale extinse.

Strategia a presupus o abordare integrată a celor două 
componente (cercetare și formare) atât pe plan național, 
cât și internațional, prin comunicarea rezultatelor cercetării 
care să implice promovarea ofertei de cursuri și invers. Toate 
acestea sub semnul unor key-points (sloganuri, motto-uri) și un 
ton al vocii ponderat (păstrând echilibrul formal - informal) al 
comunicării pe toate canalele INCFC.

Avantajul pe care INCFC îl valorifică din plin în această 
perioadă este reprezentat de platformele digitale existente și 
dezvoltate rapid, odată cu declanșarea pandemiei (platforma de 
prezentare a rezultatelor cercetărilor: culturadatainteractiv.ro, 
platforma de colectare a chestionarelor: colectareculturadata.ro, 
platforma de înscriere online la Cursuri: cursuri.culturadata.ro).

În ceea ce privește activitatea de marketing a INCFC, aceasta 
pornește de la cunoașterea și segmentarea publicului și alegerea 
celor mai eficiente mijloace de comunicare în vederea atingerii 
obiectivelor. Acest proces strategic implică o modalitate diferită 
de abordare și tehnici adaptate conjunctural rolului pe care INCFC 
și l-a asumat public. Avantajul de care se prevalează INCFC este 
chiar una dintre activitățile sale de bază: cercetarea domeniului 
cultural, care oferă permanent informații actualizate cu privire 
la publicul său țintă, acompaniată de informațiile de tip Insights 
oferite de fiecare platformă online în parte (website-uri sau 
platforme de social media). Deși strategia de marketing INCFC 
este cu atât mai ușor de realizat, cu cât poziționarea instituției 
în mediul de influență este mai distinctă, orice schimbare în 
comportamentul de consum al audiențelor sau fiecare detaliu 
cu privire la tipurile de conținut promovate în mediul online sunt 
aspecte care necesită observație și analiză constantă, pentru ca 
mai apoi, strategia de marketing și comunicare să fie adaptată 
la noile schimbări și să fie eficientă.

Pentru perioada de management 2017-2022, strategia 
de marketing abordează o promovare mai accentuată a 
programelor de formare cu respectarea principiilor instituite 
în anii precedenți și cu menținerea identității vizuale pentru 
materialele de informare.

strategia de comunicare și marketing INCFC pentru 
2022

În 2022, strategia de comunicare și marketing a INCFC va 
urmări:

• Creșterea numărului de beneficiari și diversificarea 
acestora (în special pentru componenta de formare 
profesională); 

• Consolidarea reputației INCFC și valorificarea poziției 
unice în domeniul cultural din România; 

• Promovarea INCFC ca instituție deschisă, modernă 
și actuală.

La nivel de conținut, acțiunile vor pune accentul pe 
valorificarea activităților specifice INCFC – programe de 
formare, studii și cercetări sau analize care pot ajuta la 
diagnoze culturale extinse.

Pentru anul 2022, direcția strategică a creșterii vizibilității 
în cazul componentei de cercetare a INCFC va fi integrată 
în structura planului de promovare a activităților din cadrul 
proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul 
Cultural”, în special a etapelor de fundamentare și elaborare 
a Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030. În 
ceea ce privește componenta de formare profesională în 
domeniul culturii, principalele direcții strategice vor fi centrate 
pe beneficiari: fidelizarea categoriilor de beneficiari printr-o 
promovare constantă a programelor de formare profesională 
în mediile de unde aceștia provin, punând accentul pe 
împărtășirea experienței cursanților anteriori; diversificarea 
categoriilor de beneficiari prin introducerea de noi cursuri de 
specializare care se adresează anumitor profesii emergente 
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din domeniul culturii și prin promovarea 
țintită a acestora, folosind campanii online de 
conștientizare și informare. 

O altă direcție strategică menită să crească 
vizibilitatea demersurilor de cercetare ale INCFC 
în plan internațional este concentrată în jurul 
Conferințelor internaționale din cadrul Adunării 
Generale Compendium de anul acesta, găzduite 
la București de INCFC, în calitate de membru al 
acestei rețele internaționale.

E 5 1 Obiectivele generale ale activității de 
marketing:

d) Creșterea vizibilității pe plan național și 
internațional prin intermediul studiilor, 
cercetărilor și cursurilor;

e) Dezvoltarea relațiilor din cadrul rețelelor 
internaționale de profil la care INCFC 
a aderat, atât prin găzduirea unei 
întâlniri anuale internaționale, cât și prin 
extinderea rețelei de parteneri;

f) Păstrarea imaginii identitare a 
publicațiilor și a tuturor materialelor 
realizate de INCFC;

g) Orientarea activității de marketing către 
o logică proactivă prin realizarea unor 
planuri de comunicare personalizate 
pentru fiecare acțiune desfășurată;

h) Diversificarea instrumentelor de 
promovare a programelor de formare 
profesională prin canalele online;

i) Creșterea numărului de sesiuni de 
vizitare și de utilizatori ale website-ului 
oficial INCFC, ale platformei Culturadata 
Interactiv, ale platformei de înscrieri online 
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la cursuri, ale platformei de colectare a chestionarelor și ale paginilor de social media prin 
promovarea organică și plătită constantă a acestora pe canalele online de comunicare 
ale INCFC și prin optimizarea SEO.

E 5 2 Direcții de acțiune încorporate în planul de marketing:

a) Menținerea nivelului de calitate a studiilor, programelor de formare, conferințelor, 
prelegerilor, evenimentelor, dar și a promovării acestora în spațiul public, însoțite de 
feedback permanent din partea participanților și a echipei;

b) Dezvoltarea și menținerea unei bune relații cu presa în vederea realizării unor campanii 
ample de comunicare pe anumite subiecte de actualitate în domeniul cultural;

c) Activitate de comunicare publică susținută prin intermediul website-ului, rețelelor de 
socializare, Newsletter-ului;

d) Dezvoltarea evenimentelor organizate prin parteneriate cu instituții și organizații 
relevante, personalități marcante la nivel național și internațional în funcție de subiectul 
abordat în cadrul evenimentelor;

e) Creșterea vizibilității în mediul online prin campanii de comunicare dedicate conștientizării 
nevoii de cercetare specializată (valorificarea rezultatelor studiilor finalizate) și de formare 
profesională în domeniul culturii (realizarea unor interviuri pentru promovarea meseriilor 
tradiționale și a celor emergente în domeniul cultural, realizarea de testimoniale din 
partea cursanților), precum și pentru promovarea evenimentelor organizate de INCFC;

f) Îmbunătățirea permanentă a publicațiilor realizate, diseminarea acestora prin 
organizarea de evenimente, prin intermediul platformei Culturadata Interactiv și prin 
realizarea unor parteneriate (participarea la festivaluri, târguri de carte etc.);

g) Respectarea tradiției instituite de INCFC în ceea ce privește evenimentele publice: 
Conferința Națională a Managerilor Culturali, Conferința de Marketing Cultural, grupuri 
de lucru deschise, ateliere, dezbateri și dialoguri pe diverse teme privind specializarea 
profesională și perspective asupra sectorului cultural, lansări de carte, traduceri și studii 
internaționale ale unor reputați profesori de management cultural sau teoreticieni din 
domeniul Culturii, lansarea revistelor Revista Muzeelor și Caietele Culturadata,

În 2021, alături de cele menționate, s-au adăugat:

• Lansarea studiului Tendințe ale consumului cultural în pandemie, ediția a II-a;
• Școala de Vară Culturadata;
• Simpozionul Culturadata.
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E 6 - E 7 Programe propuse pentru întreaga 
perioadă de management  
și proiectele din cadrul programelor

Programele desfășurate în anul 2021, conform programului minimal, sunt structurate 
pe cele două activități de bază – cercetare și formare, alături de activitatea suport de 
diseminare a rezultatelor (publicații, conferințe și evenimente) și cea a dezvoltării proiectelor 
europene și internaționale.

E 6 1 Programe de CERCETARE desfășurate în 2021

Program 1  STATISTICA ȘI CARTOGRAFIEREA CULTURII: 
I  Tendințele consumului cultural în perioada pandemiei (ediția 2021)

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie–decembrie 2021
OBIECTIVE: 

• Identificarea nivelului de consum cultural în România
• Identificare intenției de petrecere a timpului liber în spațiul public
• Identificarea practicilor de consum cultural non-public
• Identificarea profilurilor de consumatori
• Identificarea motivațiilor și nevoilor de consum cultural
• Teme propuse: consumul cultural în spațiul public, consumul cultural non-public, 

consumul cultural în sectorul artelor spectacolului, toleranță și libertate de expresie.
METODOLOGIE:

• Eșantionul a fost reprezentativ la nivel național pentru populația de 18 ani și peste. 
Volumul aproximativ a fost de 1000 de persoane, cu o eroare maximă de +/-3.1% 
la un nivel de încredere de 95%.

• În vederea aplicării chestionarelor prin metoda CATI, eșantionul a fost simplu 
aleatoriu, prin generarea de numere de telefon cu format valid pe teritoriul 
României, prin metoda RDD (random digit dialing). Pentru fiecare respondent, 
au fost înregistrate datele socio-demografice după care a fost validată structura 
eșantionului: genul, vârsta, nivelul de educație, mărimea localității (orașe de peste 
200 mii locuitori, orașe între 100 și 200 mii locuitori, orașe între 30 și 100 mii 
locuitori, orașe sub 30 mii locuitori, comune) și sub-regiunile de dezvoltare.
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REZULTATE PRINCIPALE:
• 1 metodologie;
• 1 chestionar elaborat;
• 1 bază de date;
• 1017 chestionare colectate;
• 1 raport de cercetare.

II  Studiul Vitalitatea culturală a orașelor (ediția 2021)
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie - decembrie 2021
OBIECTIVE:

• Realizarea Indicelui Vitalității Culturale a Orașelor din România ce va include 7 
categorii de indicatori pentru 319 orașe; 

• Realizarea de hărți cu rezultatele studiului;
METODOLOGIE:

• Studiul se bazează pe modelul metodologic folosit de cei de la Institutul Urban din 
Washington în realizarea studiului Cultural Vitality in Communities: Interpretation 
and Indicators (2006); 

• Categoriile de indicatori care compun dimensiunile vitalității culturale în analiza 
noastră sunt: 1. Infrastructură culturală 2. Participare culturală 3. Buget / Cheltuieli 
pentru activități culturale 4. Resurse umane specializate 5. Sectoare culturale și 
creative 6. Așezăminte culturale 7. ONG-uri culturale

REZULTATE PRINCIPALE: 
• 1 metodologie;
• 1 bază de date;
• 1 raport de cercetare.

III  Registrul Sectoarelor Culturale și Creative ṣi efectele crizei COVID-19 
asupra lor

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie - decembrie 2021
OBIECTIVE: 

• Actualizarea datelor din Registrul Sectoarelor Culturale și Creative; 
• Actualizarea analizelor pe date datele din Registrul Sectoarelor Culturale și 

Creative; 



Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate  
prin proiectul de management

64   

• Identificarea efectelor crizei COVID-19 asupra artiștilor, instituțiilor și organizațiilor 
culturale; 

• Identificarea impactului crizei COVID-19 la nivelul Sectoarelor Culturale și Creative 
pe termen scurt și mediu; 

• Identificarea soluțiilor de atenuare a efectelor negative.
REZULTATE PRINCIPALE:

• 1 metodologie;
• 1 bază de date;
• 1 raport de cercetare.

IV  Platforma interactivă de vizualizare a datelor  
(culturadatainteractiv ro - CI)

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: ianuarie - decembrie 2021
OBIECTIVE: 

• Publicarea de secțiuni noi cu date statistice despre sectorul cultural; 
• Actualizarea secțiunilor existente; 
• Identificarea de noi modalități de reprezentare vizuală a datelor statistice;
• Identificarea de noi modalități de diseminare a datelor statistice.

REZULTATE PRINCIPALE:
• Publicarea unei secțiuni Tendințe ale consumului cultural în pandemie (ediția II); 
• Actualizarea secțiunilor Cartografierea Sectorului Cultural, Rețeaua 

cinematografică și piața de film din România; 
• Publicarea pe platforma de date deschise a Secretariatului General al Guvernului 

României data.gov.ro a două seturi de date deschise reutilizabile.

V  Platforma online pentru culegere date
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: ianuarie - decembrie 2021
OBIECTIVE: 
Colectarea de date în cadrul studiilor:

• Registrul Sectorului Cultural editia 2021 – 2 chestionare;
• Studiul privind potențialul de inserție profesională a studenților și absolvenților 

din facultățile cu profil artistic – 24 de chestionare;
• Analiza situației actuale a ecosistemului cultural – 4 chestionare dedicate 

instituțiilor culturale: muzee, instituții de spectacol, biblioteci, așezăminte culturale.
REZULTATE PRINCIPALE:

• 30 baze de date (export din platformă în format CSV / SPSS).
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VI  Cartografierea sectorului cultural

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: ianuarie - decembrie 2021
OBIECTIVE: 
Colectarea de date în cadrul studiilor:

• Identificarea de noi surse de date statistice despre sectorul cultural;
• Colectare de date statistice privitoare la domeniul cultural de la autoritățile publice 

locale;
REZULTATE PRINCIPALE:

• Structurarea unui set de date cu privire la inventarierea galeriilor de artă din 
România;

• Structurarea unui set de date cu privire la inventarierea librăriilor și punctelor de 
vânzare a cărților;

• Structurarea unui set de date cu privire la inventarierea festivalurilor culturale; 
• Actualizarea de seturi de date statistice din domeniul culturii.

Program 2  CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATĂ: DIAGNOZE pentru 
SECTORUL CULTURAL:
I  Studiul tendințe ale consumului cultural în pandemie

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: mai-decembrie 2021
OBIECTIVE: 

• Identificarea nevoilor și opiniilor experților din Sectoarele Culturale și Creative referitor 
la 4 teme de interes: legislație, infrastructură culturală, resurse umane și finanțare.

METODOLOGIE:
Studiul se bazează pe metoda de cercetare calitativă de tip focus-grup. Fiecare focus-grup 

a fost dedicat câte unui sector / sub-sector cultural și creativ, urmărind o diferențiere de tip 
mediu public - mediu privat pentru a obține rezultate optime. Astfel, au fost organizate 17 
focus-grupuri dedicate domeniilor: Patrimoniu cultural imaterial, Edituri și librării, Biblioteci 
și Arhive, Artele spectacolului în sectorul privat, Arte vizuale, Patrimoniu cultural material, 
Cultură digitală, Educație și intervenție culturală, Arhitectură, urbanism & orașe creative, 
Artele spectacolului în sectorul public, Muzică și producție muzicală, Universități de Artă, Presă 
scrisă & Online, Cinematografie, Audiovizual, Direcții Județene pentru Cultură. Structura focus-
grupurilor a inclus specialiști pe fiecare domeniu de activitate, cu experiență mare în activitate, 
a inclus între 8 și 10 participanți la fiecare focus-grup. Rezultatele focus-grupurilor au fost 
transcrise și incluse într-un raport pentru fiecare focus-grup în parte.
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REZULTATE PRINCIPALE:
• 1 metodologie;
• 1 bază de date;
• 1 raport de cercetare constând în 17 rapoarte de focus-grup.

II  Analiza dinamicii sectoarelor culturale ṣi creative

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie-decembrie 2021
OBIECTIVE:

• Identificarea dinamicii Sectoarelor Culturale și Creative; 
• Identificarea principalelor probleme din perspectiva crizei COVID-19. 

REZULTATE PRINCIPALE: 
• 1 metodologie;
• 1 bază de date.

III  Studiul Cultura pentru dezvoltarea Sectoarelor Culturale ṣi Creative

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie-decembrie 2021
OBIECTIVE:

• Identificarea potenţialului de dezvoltare a Sectoarelor Culturale și Creative; 
• Consultarea reprezentanţilor Sectoarelor Culturale și Creative; 
• Actualizarea indicatorilor CDIS potrivit metodologiei UNESCO.

REZULTATE PRINCIPALE: 
• 1 metodologie;
• 1 bază de date;
• 1 raport de cercetare.

IV  Raportări europene pe politici și strategii culturale

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: aprilie-decembrie 2021
OBIECTIVE:

• Raportarea pe politici și strategii culturale la nivel european și internațional
REZULTATE PRINCIPALE: 

• Raportarea situației generată de pandemia COVID-19 pentru Compendium of 
Cultural Policies & Trends;

• Documentare în vederea actualizării profilul scurt de țară pentru Compendium of 
Cultural Policies & Trends;
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• Raportarea impactului crizei generată de pandemia COVID-19 asupra sectorului 
cultural din România pentru Biroul Regional UNESCO din Veneția;

• Raportarea situației generată de pandemia COVID-19 pentru Consiliul Europei;
• Raportarea trendurilor de consum cultural din România, în timpul pandemiei către 

toți partenerii internaționali ai INCFC.

Program 3  MESERII ȘI COMPETENȚE ÎN CULTURĂ
I  Studiul privind gradul de satisfacție a participanților la programele de 
formare INCFC

PERIOADA: martie-decembrie 2021
OBIECTIVE:

• Identificarea gradului de satisfacție a participanților la programele de formare 
profesională organizate de INCFC; 

• Identificarea principalelor nevoi pentru fiecare categorie de grup țintă.
REZULTATE PRINCIPALE: 

• 1 metodologie;
• 3 chestionare elaborate;
• 3 baze de date;
• 274 chestionare colectate;
• 1 raport de cercetare.

Program 4  PROGRAME INTERDISCIPLINARE CERCETARE:
Conferințe naționale și internaționale
I  Conferința Națională a Managerilor Culturali, ediția a VIII-a

PERIOADA: 24-25 noiembrie 2021
Formatul conferinței a fost adaptat pentru a putea fi urmărit online. Atelierele de lucru 

și discuțiile finale au fost înregistrate și editate pentru a putea fi urmărite în condiții optime.
DESCRIERE: 
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a difuzat, în perioada 

24 – 26 noiembrie 2021, Conferința Națională a Managerilor Culturali (CNMC) – ediția a 
VIII-a pe site-ul www.culturadata.ro și pe pagina oficială de Facebook. Tema CNMC 2021, 
„Repoziționarea managementului cultural: cercetare, strategie, inovație”, a subliniat cele 
mai importante aspecte care contribuie la dezvoltarea activității managerilor culturali, în 
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special în contextul noilor coordonate impuse de pandemie. Programul Conferinței a abordat 
managementul cultural ca un proces inovator în plan internațional, ca o componentă esențială 
în elaborarea politicilor și strategiilor culturale naționale, dar și ca un subiect de actualitate 
pentru tinerii cercetători. Ediția a VIII-a a CNMC a inclus pentru prima dată un panel dedicat 
tinerilor, sub forma unui Simpozion în cadrul căruia masteranzii și doctoranzii în domenii precum: 
managementul cultural, marketingul cultural și politicile culturale au avut ocazia să își prezinte 
rezultatele cercetărilor pe care le desfășurau.

Conferința de anul acesta a propus, pe de o parte, un dialog cu specialiști internaționali din 
domeniul managementului cultural axat pe metodele, tehnicile și programele implementate cu 
succes și ale căror rezultate reflectă avansul semnificativ în termeni de inovație și dezvoltare, iar, 
pe de altă parte, o dezbatere privind principiile de bază ale unei strategii în domeniul culturii din 
România. Programul CNMC 2021 a inclus două evenimente online: SESIUNEA INTERNAȚIONALĂ 
„Managementul cultural în noua realitate: de la reziliență, la inovare” și DEZBATEREA „Principii 
esențiale pentru o strategie a domeniului cultural”.

REZULTATE:
• 3.644 de utilizatori online care au vizionat parțial sau integral premierele video pe 

pagina de Facebook;
• 174 vizionări ale video-urilor Conferinței pe canalul de YouTube;
• 2 evenimente online, 9 invitați (Levan Kharatishvili – CEO și Fondator, Creative Strategies 

Lab, Georgia;. Andrew Ormston – Director, Drew Wylie Projects, Marea Britanie; Demeter 
András – Secretar de Stat, Ministerul Culturii; Bogdan Trîmbaciu – Director, Unitatea de 
Management a Proiectului, Ministerul Culturii; Ada Hausvater – Manager, Teatrul Național 
Timișoara; Adrian Cioroianu – Manager, Biblioteca Națională a României; Ciprian Ștefan 
– Manager, Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu; Ștefan Teișanu – Director, Centrul 
Cultural Clujean; Irina Cios – Director, Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)).

II  Simpozionul Culturadata
PERIOADA: 26 noiembrie 2021
DESCRIERE:
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a organizat vineri, 26 noiembrie 

2021, prin intermediul platformei Zoom, Simpozionul Culturadata, eveniment dedicat cercetărilor 
realizate de masteranzi și doctoranzi în domeniile managementului, marketingului și politicilor 
culturale din universitățile cu profil umanist, artistic și economic. Simpozionul a fost prima 
manifestare științifică din România dedicată tinerilor cercetători în management cultural și 
subiecte conexe. Simpozionul Culturadata s-a desfășurat sub egida Conferinței Naționale 
a Managerilor Culturali 2021. Cercetările finalizate sau aflate în derulare au acoperit o arie 
amplă de teme precum: strategii manageriale, metode de management, planificare strategică, 
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marketing cultural, comportamentul consumatorului de cultură, branding, buget și finanțare 
în cultură, antreprenoriat, economia culturii, politici culturale, sponsorizări ș.a. Programul a 
constat în prezentări ale cercetărilor, precum și discuții cu profesori și cercetători din domeniul 
managementului, marketingului și politicilor culturale cu experiență în coordonarea și evaluarea 
lucrărilor de disertație și doctorat. Board-ul Științific al Simpozionului Culturadata a fost format 
din: Conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L. Caragiale”, Prof. univ. dr. Aura Corbeanu – Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Prof. univ. 
dr. habil. Alexandru Boureanu – Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul 
Arte și Media. Fiecare participant a avut la dispoziție 10 minute pentru prezentare, urmată de o 
sesiune de întrebări și răspunsuri.

REZULTATE:
• 1 eveniment online, 5 participanți selectați.

III  Conferința de Marketing Cultural, ediția 2021
PERIOADA: 30 septembrie 2021
DESCRIERE:
Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare 

și Formare Culturală, a organizat în data de 30 septembrie 2021, Workshop-ul Fonduri de 
finanțare pentru proiecte culturale, parte din seria Conferințelor de Marketing Cultural, ediția 
a VIII-a. Evenimentul a avut loc la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151).

Ediția din acest an a Conferinței a fost dedicată fondurilor de finanțare disponibile pentru 
programele culturale. În cadrul Workshop-ului am încercat să identificăm împreună:

• Care sunt programele de finanțare existente în țară? Dar cele europene?
• Ce presupune scrierea unui proiect cultural cu șanse mari de câștig?
• Cât de importante sunt parteneriatele inter-instituționale?

Acestea sunt doar câteva întrebări care apar, în mod curent, atunci când vorbim despre 
sursele de finanțare alternativă, care au fost abordate în detaliu pe baza experiențelor reale 
legate de această temă.

REZULTATE:
• 10 prezentări;
• 22 participanți.

PUBLICAȚII în anul 2021
Scopul  publicațiilor  realizate  de  INCFC  este  de  a  pune  în  valoare  rezultatele 

Departamentului de Cercetare și de a facilita accesul beneficiarilor la aceste studii. Cercetările 
sunt publicate atât în limba română, cât și traduse în limba engleză / franceză, fiind promovate 
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și prin intermediul Culturadata Interactiv, platforma de vizualizare interactivă a datelor 
statistice. Publicațiile INCFC sunt ușor recognoscibile, au formate accesibile și atractive și își 
păstrează o identitate distinctă pe piața publicațiilor din România.

Datorită faptului că sunt materiale cu caracter științific și statistic și conțin informații care 
trebuie să circule la toate nivelurile profesionale, aceste publicații nu sunt introduse în circuitul 
comercial, pe de o parte datorită inexistenței unor rețele de difuzare atât de vaste, iar pe de altă 
parte, pentru că statul susține accesul larg, neintermediat la aceste surse de educare și informație.

Astfel, în anul 2021, Institutul a publicat următoarele volume:
1. Tendințe ale consumului cultural în pandemie 2020, Editura Universitară, Editura 
Universul Academic, București 2021, ISBN 978-606-28-1386-4, ISBN 978-606-9062-75-3.
În anul 2021, Barometrul de Consum Cultural a fost imposibil de realizat datorită efectelor 

generate la nivel social și economic de pandemia COVID-19. De aceea, am înlocuit acest 
studiu foarte important pentru analiza vieții culturale din România cu un studiu menit să 
înregistreze datele de consum cultural la nivel de comportament realizat, dar și anticipat, 
pe baza unei metodologii noi.

2. Revista Muzeelor – Volumul 1 / 2021, Editura Universul Academic, București 2021,  
ISSN 1220-1723, ISSN-L 1220-1723.
Numărul din 2021 al Revistei Muzeelor a fost dedicat tematicilor: Instituțiile muzeale în 

timpul crizei COVID-19, Viitorul muzeelor, recuperare și reinventare, Retrocedări muzeale.

E 6 2 Programe de FORMARE desfășurate în 2021

MISIUNE: 
Dezvoltarea profesională a specialiștilor din domeniul culturii prin organizarea de 

programe de formare profesională în domeniul principal de activitate al instituțiilor publice 
de cultură, în domenii transversale sau / și în management cultural.

OBIECTIVE SPECIFICE: 
1. Dezvoltarea  competențelor  profesionale  în  domeniile:  management cultural, 

patrimoniu  cultural,  artele  spectacolului,  biblioteconomie, interdisciplinare;
2. Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului cultural prin organizarea de 

programe de formare profesională adresate managerilor instituțiilor publice de cultură, 
șefilor de secție sau managerilor de proiect cultural.

SCOP: 
Dezvoltarea competențelor profesionale sau transversale pentru angajații din instituțiile 

de cultură, din mediul privat sau managerii culturali interesați.
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Analiza și rezultatele implementării programelor de formare în 2021

I  Programe de SPECIALIZARE ȘI PERFECȚIONARE::
A. Patrimoniu cultural: Conservator opere de artă și monumente istorice; Muzeograf; Curator; Specialist educație muzeală 

(autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București); 
Restaurator bunuri culturale; Protejarea patrimoniului cultural național; Managementul colecțiilor muzeale; Conservarea 
preventivă a bunurilor culturale mobile: Organizarea și reorganizarea depozitelor muzeale; EU Heritage Pilot național 
(programe de specializare și perfecționare proprii INCFC - MC);

B. Biblioteconomie: Bibliotecar (autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților 
a Municipiului București); 

C. Artele spectacolului: Impresar artistic, Organizator spectacole (autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de 
Formare Profesională a Adulților a Municipiului București);

D. Management cultural: Manager cultural (autorizat MMJS - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a 
Adulților a Municipiului București și INCFC - MC); Manager al organizației culturale  (autorizat INCFC-MC); Școala de vară 
„Managementul și Marketingul proiectelor culturale” (curs pilot de specializare INCFC - MC).

E. Interdisciplinare: Referent  de specialitate așezământ cultural (autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de 
Formare Profesională a Adulților a Municipiului București).

REZULTATE:
A. PATRIMONIU CULTURAL

• 2 grupe de participanți pentru ocupația de muzeograf
• 4 etape de pregătire profesională (etapa I și II, corespunzător grupelor de pregătire)
• 42 participanți dintre care 41 de participanți au finalizat programul de pregătire

• Grupa 1/2021 - etapa I cu 19 participanți, etapa a II-a cu 25 participanți  
(6 participanți din alte grupe, fiind la completare ore de specializare)

• Grupa 2/2021 - etapa I cu 17 participanți și etapa a II-a cu 16 participanți,  
(1 persoană în curs de finalizare)

• 3 sesiuni de evaluare organizate pentru următoarele grupe de absolvenți: 4/2019, 
5/2019 și 1/2020 

• 53 participanți absolvenți evaluați
• 53 certificate de absolvire specializare muzeograf

mUZEOGRAF
Curs autorizat 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților 

a municipiului București

Forma de  desfășurare: hibrid (clasic 
și online)
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• 1 grupă de participanți pentru ocupația restaurator bunuri culturale
• 1 etapă de pregătire profesională pentru ocupația restaurator bunuri culturale (etapa I)
• 17 participanți
• 1 sesiune evaluare intermediară /preatestat 

• 21 participanți absolvenți evaluați
• 1 sesiune de evaluare finală/atestat
• 13 participanți evaluați

• 13 certificate de absolvire specializare restaurator bunuri culturale

REsTAURATOR BUNURI 
CULTURALE

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților 

a municipiului București

Forma de desfășurare: clasic

• 2 grupe de participanți pentru ocupația de conservator opere de artă și monumente 
istorice

• 3 etape de pregătire profesională pentru ocupația de conservator opere de artă și 
monumente istorice (grupa 1 - etapa I și II și grupa 2 - etapa III)

• 37 participanți (grupa 1: 14 participanți la etapa I și 14 participanți la etapa II;  
grupa 2: 9 participanți - etapa I)

• 1 sesiune de evaluare
• 13 participanți absolvenți evaluați
• 13 certificate de absolvire specializare conservator opere de artă și monumente 

istorice

CONsERVATOR OPERE 
DE ARTă șI mONUmENTE 

IsTORICE
Curs autorizat 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților 

a municipiului București

Forma de desfășurare: clasic

• 1 grupă de participanți pentru ocupația de specialist educație muzeală
• 1 etapă de pregătire profesională (etapa II)
• 8 participanți pentru programul de specializare specialist educație muzeală 

etapa II
• 1 sesiune de evaluare
• 9 participanți absolvenți evaluați (1 participant a finalizat pregătirea în 2020)
• 9 certificate de absolvire specializare specialist educație muzeală

sPECIALIsT EDUCAțIE 
mUZEALă

Curs autorizat 
Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților 

a municipiului București

Forma de desfășurare: hibrid  
(clasic și online)
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Modul - Protejarea patrimoniului cultural mobil și imaterial
• 1 grupă de pregătire
• 1 etapă unică de pregătire profesională
• 21 participanți
• 1 sesiune de evaluare
• 21 participanți absolvenți evaluați
• 21 certificate de absolvire

Modul - Protejarea patrimoniului cultural imobil și arheologic
• 2 grupe de pregătire
• 2 etape unice de pregătire profesională
• 21 participanți
• 2 sesiuni de evaluare
• 21 participanți absolvenți evaluați
• 21 certificate de absolvire

PROTEJAREA 
PATRImONIULUI CULTURAL

Curs autorizat

INCFC - ministerul Culturii 

Forma de desfășurare: online

• 1 grupă de pregătire
• 1 etapă unică de pregătire profesională
• 22 participanți
• 1 sesiune de evaluare
• 22 participanți absolvenți evaluați
• 22 certificate de absolvire

mANAGEmENTUL 
COLECțIILOR mUZEALE

Curs autorizat

INCFC - ministerul Culturii 

Forma de desfășurare: online

• 1 grupă de pregătire
• 1 etapă unică de pregătire profesională
• 17 participanți
• 1 sesiune de evaluare
• 17 participanți absolvenți evaluați
• 17 certificate de absolvire

CONsERVAREA 
PREVENTIVă A 

BUNURILOR CULTURALE 
mOBILE: ORGANIZAREA 

șI REORGANIZAREA 
DEPOZITELOR mUZEALE

Curs autorizat 
INCFC - ministerul Culturii  

Forma de desfășurare: online
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• 1 grupă de pregătire
• 1 etapă unică de pregătire profesională
• 21 participanți
• 1 sesiune de evaluare
• 21 participanți absolvenți evaluați
• 21 certificate de absolvire

EU HERITAGE - PILOT 
NAțIONAL

Curs autorizat 
INCFC - ministerul Culturii 

Derulat în marja proiectului Eu 
Heritage. Promovarea, valorizarea, 
exploatarea patrimoniului cultural

Forma de desfășurare: online

B. BIBLIOTECONOMIE

• 2 grupe de participanți pentru ocupația de bibliotecar (studii superioare)
• 3 etape de pregătire profesională pentru ocupația de bibliotecar (studii 

superioare) - Grupa 1/2021 - etapa I și II; Grupa 2/2021 - etapa I.
• 16 participanți la cursul de specializare pentru ocupația de bibliotecar (studii 

superioare) - Grupa 1/2021: 8 participanți; Grupa 2 /2021: 8 participanți
• 8 participanți absolvenți evaluați
• 8 certificate de absolvire specializare bibliotecar (studii superioare)

BIBLIOTECAR
Curs autorizat 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților a 

Municipiului București

Forma de desfășurare: hibrid  
(clasic și online)

C. ARTELE SPECTACOLULUI

• 2 grupe de participanți pentru ocupația impresar artistic
• 2 etape unice de pregătire profesională pentru ocupația impresar artistic
• 28 participanți absolvenți curs ocupația impresar artistic
• 2 sesiuni de evaluare
• 27 participanți evaluați pentru ocupația impresar artistic 
• 27 certificate de absolvire program de specializare impresar artistic

ImPREsAR ARTIsTIC
Curs autorizat 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților  

a Municipiului București

Forma de desfășurare: clasic
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• 1 grupă de participanți pentru ocupația organizator spectacole
• 1 etapă unică de pregătire profesională pentru ocupația organizator spectacole
• 9 participanți pentru ocupația organizator spectacole
• 1 sesiune de evaluare
• 9 participanți evaluați pentru ocupația organizator spectacole
• 9 certificate de absolvire program de specializare organizator spectacole

ORGANIZATOR sPECTACOLE
Curs autorizat 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților  

a Municipiului București

Forma de desfășurare: clasic

D. MANAGEMENT CULTURAL

• 2 grupe de participanți pentru ocupația de manager cultural
• 4 etape de pregătire profesională pentru ocupația de manager cultural (etapa 

I și II)
• 31 participanți etapa I și II: 

• Grupa I/2021 - 9 participanți pentru programul de specializare manager 
cultural etapa I și 2 

• Grupa II/2021 - 22 participanți pentru programul de specializare manager 
cultural etapa II

• 2 sesiuni de evaluare
• 9 participanți absolvenți evaluați
• 9 certificate absolvire program de specializare manager cultural
• 22 participanți în curs de evaluare
• 22 certificate în lucru (vor fi emise după evaluare)

mANAGER CULTURAL
Curs autorizat 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților 
a Municipiului București și INCFC - 

Ministerul Culturii 

Forma de desfășurare: online

• 2 grupe de participanți pentru ocupația de manager al organizației culturale
• 2 etape unice de pregătire profesională pentru ocupația de manager al 

organizației culturale
• 2 sesiuni de evaluare
• 28 participanți la cursul de specializare pentru ocupația de manager al 

organizației culturale
• 26 participanți absolvenți evaluați
• 26 certificate de absolvire program de specializare manager al organizației 

culturale

mANAGER AL ORGANIZAțIEI 
CULTURALE
Curs autorizat

 
INCFC - Ministerul Culturii 

Forma de desfășurare:  
online 
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• 1 grupă dedicată studenților și masteranzilor universităților de arte
• 1 etapă unică de pregătire
• 20 de participanți
• 1 sesiune de evaluare
• 20 de absolvenți ai programului
• 20 de diplome de participare

șCOALA DE VARă 
CULTURADATA 

„managementul și 
marketingul proiectelor 

culturale”
Curs de specializare INCFC 

Forma de desfășurare:  
clasic 

E. INTERDISCIPLINARE

• 1 grupă de formare profesională pentru ocupația RSAC
• 2 etape de pregătire profesională pentru ocupația RSAC
• 10 participanți pentru ocupația RSAC
• 1 sesiune de evaluare
• 10 participanți absolvenți evaluați
• 10 certificate de absolvire specializare pentru ocupația RSAC

REFERENT DE sPECIALITATE 
AșEZămÂNT CULTURAL 

(RsAC)
Curs autorizat 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulților a 

Municipiului București 

Forma de organizare: hibrid  
(clasic și online)

1  SESIUNI DE 
EVALUARE PENTRU 
TRADUCĂTORI 

MISIUNE: Atestarea 
traducătorilor în și din limbi 
străine.

OBIECTIV: Evaluarea 
persoanelor interesate să 
obțină atestat de traducător 
în și din limbi străine.

REZULTATE: 

II  DIPLOME, ATESTATE, CERTIFICATE, REGISTRE
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2  Alte programe specifice destinate meseriilor culturii 2017 - 2022
Registre

În afara programelor menționate, la nivelul INCFC sunt gestionate, actualizate și certificate în mod curent următoarele 
registre naționale:

• Registrul instituțiilor de spectacole sau concerte, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate 
cu Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea 
activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;

• Registrul impresarilor artistici, persoane fizice, juridice și instituții de spectacole care își impresariează propriile producții 
artistice, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind 
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;

• Registrul managerilor culturali – o bază de date a managerilor acreditați prin cursurile desfășurate de INCFC în baza OUG 
189/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Alături de aceste Registre oficial înregistrate și raportate periodic la INS, INCFC mai deține prin efectul altor acte normative 
în vigoare:

• Registrul general al persoanelor evaluate în vederea obținerii certificatului de traducător;
• Registrul de evidență a eliberării certificatelor de traducător.

Activități  specifice  privind profesii și ocupații  
din domeniul culturii

Prin natura misiunii sale, INCFC este implicat atât în analiza evoluției profesiilor și ocupațiilor din sectorul cultural, cât și 
în avizarea formală a standardelor ocupaționale. În marja protocolului de colaborare nr. 6157 din 27.06.2016 încheiat între 
Autoritatea Națională pentru Calificări și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, INCFC a agreat un acord 
de parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA în vederea avizării unei serii de propuneri de revizuire a standardelor 
ocupaționale pentru profesii din sfera patrimoniului cultural.

O altă direcție de activitate a INCFC legată de dezvoltarea profesiilor din domeniul culturii urmărește actualizarea COR- ului 
în acord cu evoluțiile înregistrate pe piața muncii. În cursul anului 2021, la solicitarea Ministerului Culturii, INCFC a formulat 
puncte de vedere privind propuneri de introducere, modificare a denumirii sau de schimbare a categoriei  în nomenclatorul 
C.O.R.( Clasificarea  Ocupațiilor din România) pentru 28 de ocupații.

E 6 3 Proiecte Europene
EU Heritage. Promovarea, valorizarea, exploatarea patrimoniului cultural se încadrează în Programul Erasmus+, componenta 

KA2 Cooperare pentru inovație și schimb de bune practici – Sectorul Alianței Competențelor. Programul a fost aprobat de Comisia 
Europeană și a debutat în 2019, cu o durată de 36 de luni. Proiectul își propune elaborarea unei metodologii intersectoriale și 
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multidisciplinare care să crească potențialul de conectare a sectoarelor patrimoniului cu alte domenii, precum turismul, noile tehnologii 
digitale, industriile creative și culturale, antreprenoriatul și sectorul afacerilor. Partenerii INCFC sunt organizații și instituții din Italia, Spania, 
Malta, Belgia, Germania. În anul 2021, INCFC a participat la dezvoltarea curriculei cursului EUHeritage și a pilotat acest curs în România. 
Solicitările de înscriere la curs au fost peste numărul de locuri disponibile, arătând interesul grupurilor țintă pentru un astfel de curs.

Proiectul „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural” - cod MySMIS2014+ 129541, a demarat la începutul anului 
2021. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă - Fondul Social European. În cadrul acestui 
proiect INCFC este partener, lider de parteneriat fiind Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului. Rolul INCFC 
în acest parteneriat este de elaborare a conținutului strategiei naționale a sectorului cultural, de cercetare și fundamentare a 
acesteia, de elaborare de politici publice, consultare și formare. Obiectivele generale ale proiectului sunt: asigurarea coerenței și 
viziunii actului decizional în cadrul sectorului cultural; fundamentarea elaborării de politici publice, programe și proiecte în domeniul 
culturii. În decursul anului 2021, INCFC a derulat mai multe cercetări pentru colectarea de date, a organizat numeroase consultări 
cu stakeholderii din sectorul cultural și a finalizat analiza funcțională denumită „Analiza situației actuale a ecosistemului cultural”, 
primul rezultat al acestui proiect, un document complex ce va sta la baza elaborării Strategiei sectorului cultural, așa cum a fost 
menționat anterior.

PREVIZIONĂRI PENTRU 2022

Programe de cercetare propuse pentru 2022 
Program 1  STATISTICA ȘI CARTOGRAFIEREA CULTURII

Proiecte subsumate:
1. Vitalitatea culturala a județelor își propune adaptarea metodologiei folosită la nivelul orașelor din România la următorul 

nivel administrativ, cel al județelor. Studiu își propune realizarea Indicelui Vitalității Culturale a Județelor din România ce va include 
5 categorii de indicatori la nivelul județelor și realizarea de hărți cu rezultatele studiului. Categoriile de indicatori care compun 
dimensiunile vitalității culturale în analiza noastră sunt: 1. Infrastructură culturală 2. Participare culturală 3. Buget / Cheltuieli pentru 
activități culturale 4. Resurse umane specializate 5. SCC-uri. 

2.  Platforma interactivă de vizualizare a datelor (CulturadataInteractiv.ro – CI)
Platforma online Culturadata Interactiv - Platforma de vizualizare interactivă a datelor reprezintă un instrument TIC specific, 

creat la nivelul INCFC, care implică o gestionare permanentă (mentenanță și dezvoltare), fiind un instrument esențial activității de 
valorificare a cercetării, cu o dublă utilitate în cadrul programelor INCFC.

Prin intermediul proceselor de Data Mining (structurare, analiză, documentare și valorificare) și de Data Scraping (colectare de 
date web prin intermediul aplicațiilor specializate), prin documentarea și analiza datelor și a indicatorilor statistici colectați, pentru 
anul 2022 principalele obiective ale Culturadata Interactiv sunt:

• Actualizarea constantă a seturilor de date și a indicatorilor statistici aflați în evidențele compartimentului Publicații, Platforme 
digitale și Baze de date;
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• Publicarea de noi secțiuni cu date din studiile INCFC din 2021;
• Publicarea pe platformă a datelor statistice despre cultură și domenii conexe la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT) - Fișa 

culturală a localității;
• Realizarea de noi parteneriate cu autorități și instituții publice pentru furnizarea periodică de date statistice.

3. Platforma online INCFC pentru culegere date (colectareculturadata.ro)
Platforma online INCFC pentru culegerea de date este un instrument TIC specific creat la nivelul INCFC care are drept scop colectarea 

cât mai eficientă a datelor pentru activitatea de cercetare și formare a Institutului. Astfel, obiectivele principale ale acestei platforme 
sunt:

• Colectarea de date pentru studiile curente ale INCFC; 
• Identificarea și testarea de soluții de colectare a datelor optimizate (online și offline).

4. Cartografierea sectorului cultural. În cadrul acestui proiect, în anul 2022, va fi realizată a doua ediție a Atlasului Culturii, cu 
focus pe bibliotecile publice. Având la bază un amplu proces de colectare, inventariere și structurare a datelor statistice și o abordare 
metodologică mixtă – atât cantitativă, cât și calitativă, ediția a doua a Atlasului Culturii își propune să evalueze starea bibliotecilor 
publice urmărind aspecte precum: gradul de distribuție a elementelor de infrastructură culturală; cheltuielile și investițiile autorităților 
publice locale în cultură; profilul responsabililor de activități culturale la nivelul unei comunități; specificul evenimentelor culturale 
organizate.

Program 2  CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATĂ: DIAGNOZE pentru SECTORUL CULTURAL
Proiecte subsumate

1. Diagnoza sectoarelor culturale (opinii) își propune identificarea nevoilor și opiniilor experților din SCC-uri referitor la 4 teme de 
interes: legislaţie, infrastructura culturală, resurse umane și finanţare în SCC-uri. Studiul se bazează pe metoda de cercetare calitativă 
de tip focus-grup. Structura focus-grupurilor include specialiști pe fiecare domeniu de activitate, cu experienţă mare în activitate. 
Rezultatele focus-grupurilor vor fi transcrise și incluse într-un raport pentru fiecare focus-grup în parte. 

2. Analiza dinamicii Sectoarelor Culturale și Creative. Studiul își propune continuarea demersului de identificarea dinamicii Sectoarelor 
Culturale și Creative și a principalelor probleme din perspectiva pandemiei.

3. Cultura pentru dezvoltarea Sectoarelor Culturale și Creative își propune continuarea demersului de identificare a potenţialului 
de dezvoltare a Sectoarelor Culturale și Creative, consultarea reprezentanţilor Sectoarelor Culturale și Creative și actualizarea 
indicatorilor CDIS potrivit metodologiei UNESCO.

4. Raportări europene pe politici și strategii culturale. Pentru 2022, principalele acțiuni previzionate în ceea ce privește raportările 
europene pe politici și strategii culturale includ: finalizarea actualizării profilul scurt de țară pentru Compendium of Cultural Policies 
& Trends; Găzduirea Conferințelor Internaționale a Adunării Generale Compendium of Cultural Policies & Trends 2022 la București; 
Contribuția din partea României (reprezentant: Conf. univ. dr. Carmen Croitoru, Membru al Biroului CDCPP) la Reuniunea Miniștrilor 
Culturii din cadrul Comitetului Director pentru Cultură, Patrimoniu și Peisaj (CDCPP), Consiliul Europei; Raportarea trendurilor de 
consum cultural din România, în timpul pandemiei către toți partenerii internaționali ai INCFC.
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Program 3  PROGRAME INTERDISCIPLINARE 
CERCETARE

Proiecte subsumate
1. Simpozionul Culturadata - INCFC va organiza în 2022 cel 

puțin două comunicări științifice de acest tip dedicate 
studenților, masteranzilor și doctoranzilor ale căror studii au 
implicații asupra managementului, marketingului și politicilor 
culturale.  

2. Conferința Națională a Managerilor Culturali – ediția a IX-a 
va fi organizată de INCFC în toamna anului 2022. Prezența 
invitaților internaționali, tema evenimentului derivată din 
subiectele politicilor și strategiilor culturale, managementului 
cultural, crearea mediului propice pentru dialogul cu 
reprezentanții autorităților sunt elemente care nu vor lipsi 
nici de această dată din programul acestei Conferințe.

3. Conferința de Marketing Cultural – ediția 2022. În 2022, ca 
și în ceilalți ani, INCFC va fi co-organizator al Conferinței de 
Marketing Cultural, alături de Muzeul Municipiului București.

4. Școala de Vară Culturadata - ediția a II-a. În 2022, INCFC 
va continua să organizeze programul Școala de Vară 
Culturadata care se adresează studenților de la universitățile 
umaniste și cele de arte cu orientare spre management, 
marketing și antreprenoriat. 

5. Găzduirea la București a Adunării Generale Anuale a Rețelei 
Internaționale Compendium. În vara anului 2022, INCFC va 
fi gazda Conferințelor internaționale din cadrul Adunării 
Generale Compendium. Compendium of Cultural Policies & 
Trends este o platformă de informare web-based, actualizată 
permanent, care monitorizează politicile culturale naționale 
și procesul de dezvoltare al acestora. Prin intermediul acestei 
platforme, fiecare țară membră Compendium a făcut public 
propriul profil cultural elaborat de experți și profesioniști în 
domeniu. INCFC a devenit membru activ și reprezentant al 
României în Compendium, în anul 2016.

Publicații propuse pentru 2022 
Pentru anul 2022, pe lângă valorificarea rezultatelor studiilor 

realizate în anul precedent, INCFC planifică și lansarea unei noi 
secțiuni cartografice a platformei Culturadata Interactiv, care 
va permite interogări de date statistice culturale la nivel de 
unitate teritorial administrativă. Principalele publicații:

• Tendințe ale consumului cultural în pandemie (ediția 3) - 
în limba română și engleză - format digital și tipărit;

• Caietele Culturadata vol. 1/2022  format digital și tipărit;
• Revista Muzeelor nr. 1/2022 - în limba română - format 

digital și tipărit pentru asigurarea cadrului științific impus 
de acreditarea revistei în sistemul revistelor științifice 
CNCS.

Programe de formare propuse pentru 2022
Din dorința de a-și adapta permanent oferta de cursuri, 

astfel încât să răspundă noilor tendințe și provocărilor din 
domeniu, în 2022, INCFC va propune potențialilor cursanți noi 
programe de formare profesională. În 2021, au fost organizate 
grupuri de lucru pentru lansarea cursurilor „Marketing 
Cultural”, „Comunicare online” și „Specialist programe 
cultural-educative”, urmând ca acestea să fie planificate în 
2022. O parte din rezultatele acestor grupuri de lucru au fost 
utilizate și implementate în cadrul Școlii de Vară Culturadata 
„Managementul și marketingul proiectelor culturale”. 

• Marketing cultural – Cursul abordează domeniul 
marketingului cultural ca proces care facilitează relația 
dintre instituția sau organizația culturală și  publicul 
său. Printre temele propuse se numără: specificitatea 
marketingului cultural, mixul de marketing, comunicarea 
culturală, comportamentul consumatorului de cultură, și 
tehnici de cerecetare marketing. Participanții vor dobândi 
cunoștințele necesare realizării strategiilor de marketing 
cultural, cu accent pe creșterea și diversificarea publicului, 
precum și elaborării direcțiilor de acțiune specifice 
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instituțiilor și organizațiilor culturale. Cursul se poate 
desfășura atât în regim clasic, cât și online.

• Comunicare online: instrumente digitale, tactici și 
modele – În contextul pandemiei COVID-19, instituțiile 
și organizațiile culturale și-au extins activitatea în 
mediul online, iar alfabetizarea digitală a devenit o 
prioritate la nivel național. Cursul dedicat comunicării 
online își propune dezvoltarea competențelor digitale 
în rândul profesioniștilor din comunicarea culturală prin 
familiarizarea acestora cu instrumentele și tacticile digitale 
adecvate ofertelor culturale. Astfel, principalele teme sunt 
modalități de dezvoltare optimă a website-urilor instituțiilor 
și organizațiilor culturale, utilizarea canalelor social media, 
crearea conținutului adecvat fiecărui canal de comunicare 
online, tehnici specifice marketingului digital aplicabile în 
domeniul cultural, planificarea campaniilor de comunicare 
online, dar și mijloace de eficientizare, monitorizare și 
raportare a activităților desfășurate.

• Specialist programe cultural-educative – cursul se adresează 
personalului angajat sau colaborator al bibliotecilor, 
muzeelor, instituțiilor de spectacole, așezămintelor culturale, 
centrelor de promovare și conservarea a patrimoniului 
material și imaterial, și urmărește dobândirea de cunoștințe 
teoretice, atitudini și deprinderi practice privind planificarea, 
elaborarea, implementarea, evaluarea și revizuirea 
programelor de activități din cadrul acestora. Tehnicile 
utilizate de specialistul animație cultural-educativă folosesc 
ca instrument de intervenție diverse forme îmbinate ale 
artei (teatru, mișcare, pictură, muzică, joc). Cursul se poate 
desfășura în format clasic sau hibrid. Nevoia unui astfel 
de specialist s-a conturat mai ales în urma analizelor și 
cercetărilor dinamicii culturale din mediul rural și mic- 
urban, acolo unde numărul specialiștilor de profil cultural 
sau artistic este în continuă scădere. 

• Pornind de la curricula dezvoltată în cadrul proiectului 
internațional EU Heritage „Promovarea, valorizarea, 

exploatarea patrimoniului cultural”, un program de 
formare care abordează promovarea patrimoniului 
cultural și în baza concluziile desprinse din derularea 
programului de formare EU Heritage - Pilot național,  
INCFC își propune pentru 2022 introducerea în oferta de 
formare a două cursuri de perfecționare online având 
ca tematică patrimoniul și turismul cultural și punerea 
în valoare și promovarea patrimoniului cultural prin 
mijloace și instrumente digitale.

De asemenea, în anul 2022, cursurile Manager de 
proiect, Managementul organizațiilor culturale și Referent 
de specialitate așezământ cultural vor fi analizate și 
îmbunătățite.

Proiecte europene propuse pentru 2022
La sfârșitul anului 2021, proiectul Erasmus Plus - EU 

Heritage s-a finalizat, prima jumătate a  anului 2022 fiind 
anul unor demersuri administrative legate de raportarea 
rezultatelor și plăți.

Programul Erasmus Plus, este în continuare o oportunitate 
pentru dezvoltarea activității de formare, creșterea calității 
și diversificarea ofertei de formare, a formatorilor și 
organizatorilor de cursuri în cadrul instituției noastre, de aceea 
ne vom intensifica eforturile pentru a intra în parteneriate pe 
acest program.

La jumătatea anului 2022 se estimează că se vor lansa 
noi apeluri de proiecte, pe programele Erasmus Plus, Horizon 
Europe, Europa Creativă și programele Interreg, pe care le 
vizăm din postura de partener, de aceea ne propunem să fim 
prezenți pe toate platformele de căutare parteneri importante 
și prezenți la evenimentele de match-making.

De asemenea, vom urmări viitoarele programe operaționale 
(care sunt încă în faza de proiectare) ce se vor desfășura la 
nivel național pentru a identifica oportunități de finanțare ale 
activității noastre în domeniile formării resurselor umane, a 
creșterii capacității administrative, sau cercetării socio-umaniste.
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Implementarea de proiecte finanțate prin fonduri europene aduce un plus de imagine instituției noastre, o mai mare fiabilitate 
ca instituție la nivel european și național, creșterea calității resursei umane, a rezultatelor și a capacității instituționale, în general.

Cel mai important proiect la nivel național cu vizibilitate internațională care se va desfășura pe tot parcursul anilor 2021 și 2022 
este cel privind elaborarea Strategiei Sectoriale în domeniul Culturii descris la secțiunea „Viziune Strategică și Coerentă pentru 
Sectorul Cultural” - cod MySMIS2014+ 129541

 ¾Din păcate, participarea la unele proiecte cu fonduri europene se lovește de capacitatea redusă instituțională a INCFC și 
uneori de complicațiile generate de blocarea conturilor prin hotărârile judecătorești ale litigiilor pe terenuri și clădiri aflate în 
administrarea INCFC.

În anul 2021 a fost lansat de către Comisia Europeană noul program de finanțare al activității de cercetare, Horizon Europe, în 
cadrul căruia INCFC a depus în parteneriat două propuneri de proiecte:

 ¾CreaVision - Creating innovation pathways for EU economy through CCIs’ visions - Actualizarea platformei cu formulare noi, 
liderul parteneriatului fiind Innova - Portugalia. Proiectul se bazează pe ipoteza că inovarea este rezultatul unei interacțiuni 
între diverși stakeholderi, iar abilitățile creative pot introduce procese noi care contribuie la modelarea lanțului valoric. Acest 
proiect consideră că industriile culturale creative reprezintă unul dintre cei mai puternici factori de inovare, esențiali pentru o 
Europă mai competitivă și își propune să contribuie la definirea politicilor în acest domeniu.
 ¾ InDiAge - Inclusive Digital Age: Open Participatory Community Involvement in Cultural Heritage Institutions, liderul de 
parteneriat fiind Universitatea Danubius din Galați. Proiectul își propune să abordeze necesitatea unei implicări sporite a 
comunităților locale în promovarea, conservarea și susținerea patrimoniului cultural.

Tot în cadrul programului Horizon Europe, am întreprins o serie de demersuri alături de Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” 
pentru a accesa fonduri pentru organizarea Nopții cercetătorilor. Aceste demersuri vor fi reluate anul 2022.

E 8 Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru 
perioada de management 

Așa cum se descrie la pct. B.1, o serie de activități sunt corelate direct cu activitățile de sinteză, care trebuie furnizate de MC, 
activități pentru care INCFC produce proiecte reprezentative pe segmentele:

• Politici și strategii culturale la nivel național;
• Raportări la nivel internațional (la solicitarea MC);
• Armonizarea cu strategiile și proiectele europene.
Pentru perioada următoare, agenda strategică a INCFC conține:

• Pregătirea, documentarea și realizarea următorului cadru strategic – Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030;
• Continuarea programelor de formare și îmbunătățirea întregului cadru instituțional pentru formarea profesională în domeniul 

Culturii;
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• Reluarea unor proiecte abandonate 

privind îmbunătățirea cadrului 
de reglementare și proiecte 
punctuale pentru completarea 
și transparentizarea cadrului 
administrativ din Cultură (ex: 
reluarea demersurilor pentru 
refacerea Registrului evaluatorilor 
de management cultural pentru 
instituțiile publice de cultură).
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, 
cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, 
precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

F 1 Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de 
raportare (2022)

DENUMIRE INDICATOR Previziune BVC  2022 
(LEI)

TOTAL VENITURI 8.005.000

Venituri proprii 1 444 000

Subvenții pentru instituții publice 5 122 000

Alte facilități postaderare 1 439 000

TOTAL CHELTUIELI 8.005.000

Cheltuieli de personal 2 060 000

Bunuri și servicii 4 129 000

Transferuri curente în străinătate 65 000

Alte facilități postaderare 1 751 000

F 2 Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de 
management

Acest indicator este în acumulare permanentă deoarece toți utilizatorii direcți care fac apel la datele, studiile, publicațiile sau 
programele de formare INCFC, devin consumatori fideli ai serviciilor furnizate de INCFC.

La nivel național, s-au atins toate țintele de notorietate dorite, iar pentru viitor, se pot dezvolta relații directe, prin parteneriate cu 
autoritățile locale, dar și cu parteneri din mediul cultural privat.

Pentru studiile de cercetare, o cuantificare strictă a numărului de beneficiari estimați este imposibilă, având în vedere diseminarea 
acestora la nivelul instituțiilor publice de cultură, bibliotecilor publice și universitare, autorităților centrale și locale. În plus, publicațiile 



85   

F
beneficiază de versiunile electronice din cadrul website-ului 
oficial al INCFC, disponibile publicului larg, fără restricții.

O cuantificare a beneficiarilor direcți ai programelor de 
formare este, din nou, irelevantă pentru că numărul viitorilor 
beneficiari este direct proporțional cu numărul de locuri 
disponibile în sălile de curs, cu formulele de 12-15 cursanți 

obligatorii prin specificul majorității programelor de formare. 
Excepție fac evaluările și atestările pentru care există o cerere 
foarte mare (a se vedea raportul pe programele de evaluare si 
atestare). Tipul de activitate și natura modului de lucru nu permit 
un calcul al viitorilor beneficiari, la fel ca în cazul instituțiilor cu 
spectatori/vizitatori, întrucât procesul de formare este diferit ca 
frecvență și ca tip de interacțiune cu beneficiarii.

F 3 Analiza programului minimal realizat
Programul minimal a fost formulat, în mod echilibrat, motiv 

pentru care gradul de îndeplinire a fost extrem de mare.
Anexa nr.3 este relevantă pentru această afirmație.

Estimat Realizat 2021

Program minimal 2021 1 445 000 LEI 1 182 905,09 LEI

În 2021, programul minimal a fost structurat în 6 Programe, 
fiecare dintre acestea cu proiecte subsumate (trei programe 
axate pe cercetare, două programe pe componenta de formare 
și un program de diseminare a rezultatelor celor două activități 
principale ale INCFC).

Programe dedicate cercetării, respectiv P1 Statistica și 
cartografierea culturii, P2 Cercetare fundamentală și aplicată 
– diagnoza sectorului cultural și P3 Meserii și competențe în 
cultură, au însumat un număr de 14 proiecte, cu un buget 
aprobat de 925.000 lei, din care s-au cheltuit 886.855,09 lei, 
reprezentând realizarea acestora în proporție de 95,88%.

Programele dedicate formării, respectiv P4 – Programe 
specializare si P5 – Programe evaluare, au subsumat un număr 
de 10 programe, înțelese ca grupuri de lucru interdisciplinare 
și multidisciplinare pentru angajații care își doresc o carieră în 
domeniul culturii sau angajații din instituțiile / organizațiile de 
cultură care doresc perfecționare continuă, au avut ca obiectiv 
analiza asupra modului de prezentare a notelor și materialelor 

de curs, a percepției cursanților asupra acestora, în vederea 
îmbunătățirii continue a activităților cursurilor existente și 
a promovării altora, pentru a asigura o plajă cât mai largă a 
meseriilor din domeniul culturii. Programele respective au avut 
un buget de 140.000 lei fiind implementate în proporție de 99%.

Programul suport, de diseminare a rezultatelor, produselor 
culturale din munca de cercetare și alte activități specifice, 
deși cuprinde două proiecte, respectiv P.6.1 Publicații (print și 
online) și P6.2. Conferințe naționale și internaționale, a avut în 
2021, un buget de 380.000 lei, din care s-au cheltuit 157.450 lei, 
reprezentând realizarea acestora în proporție de 41,43%.

Prin urmare, Programul Minimal aferent anului 2021 a fost 
realizat în proporție de 81,86%, din proiectele aprobate ținând 
cont de faptul că implementarea celor ce nu au putut fi realizate 
necesita întâlniri cu terțe entități și persoane fizice ce ar fi dus 
la nerespectarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

Previzionarea Programului Minimal din Proiectul de 
management 2017- 2022, atribuit în sumă de 1.607.000 lei, 
în raport cu Programul Minimal realizat în 2021 în sumă de 
1.303.405,09 lei, ne arată faptul că ponderea de implementare 
a acestuia s-a realizat în proporție de 81,11%.
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ANEXE
Anexa 1. Calendarul evenimentelor organizate de INCFC și în parteneriat 
cu alte instituții și organizații, participări la evenimente, în 2021

IANUARIE
Publicarea noilor secțiuni pe platforma Culturadata 
Interactiv 

• 14 ianuarie, paginile de Facebook și Instagram ale 
INCFC 

• Organizator: INCFC 
• Lansarea online a secțiunilor: „Registrul Sectorului 

Cultural” și „Inventarierea organizațiilor 
neguvernamentale culturale din România” care 
conțin rezultatele celor două studii puse la dispoziție 
într-un format ușor de accesat, pe platforma 
Culturadata Interactiv.

Lansare - noua interfață a paginii web dedicate 
Registrului Artelor Spectacolului

• 20 ianuarie, paginile de Facebook și Instagram ale 
INCFC

• Organizator: INCFC
• Actualizarea interfeței website-ului dedicat 

Registrului Artelor Spectacolului prin introducerea 
de formulare online pentru înscrierea în Registru 
și participarea la Comisia de Atestare și Avizare în 
domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA).

FEBRUARIE
Lansarea online a Revistei Muzeelor nr. 1 / 2020

• 5 februarie, pagina de Facebook a INCFC
• Organizator: INCFC

• Lansarea online a constat în publicarea unor mesaje 
video din partea autorilor articolelor publicate, care 
ne-au împărtășit experiențele din cadrul instituțiilor 
muzeale în care activează, afectate de criza COVID-
19, dar și prezentări ale subiectelor pe care le-au 
abordat în articolele Revistei. nr. 1 / 2020 al Revistei 
Muzeelor a fost dedicat tematicilor: Instituțiile 
muzeale în timpul Crizei COVID-19, 45 de ani de 
funcționare a Sistemului de conservare și restaurare 
a patrimoniului cultural în România.

 APRILIE
Participarea la Webinarul „Digitalizarea procesului 
de formare profesională”

• 8 aprilie, Online 
• Organizator: Institutul Național de Administrație

Participarea la Webinarul „Inovarea, echiparea 
și promovarea muzeelor & spațiilor culturale în 
România și Republica Cehă”

• 13 aprilie, Online
• Organizator: Business France - Biroul București, 

Ambasada Franței în România
• Directorul General al INCFC, Conf. univ. dr. Carmen 

Croitoru a susținut în cadrul webinarului o prezentare 
legată de Sectoarele Culturale și Creative din 
România, politicile publice, dar și despre perspectivele 
și strategiile pe termen lung ale acestui domeniu.
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MAI
Lansare online - Tendințe ale consumului cultural în pandemie, Ediția a II-a

• 24 mai, paginile de Facebook și Instagram ale INCFC
• Organizator: INCFC
• Analizele din această ediţie a studiului sunt prezentate în comparație cu 

rezultatele evidenţiate în prima ediţie.

IUNIE - SEPTEMBRIE
Școala de Vară Culturadata

• 28 iunie - 2 iulie, Grădina cu Filme, Creart
• Organizator: INCFC, Partener: Creart, Parteneri media: Zile și Nopți, IQads, Smark, 

Book Hub
• Școala de Vară Culturadata pe tema Managementul și marketingul proiectelor 

culturale a avut loc în perioada 28 iunie – 2 iulie 2021, în locația partenerului Creart 
– Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Grădina cu Filme. 
Acest program de formare profesională s-a desfășurat sub forma unui eveniment 
adresat studenților de la universitățile umaniste și cele de arte cu orientare spre 
management, marketing și mentalitate antreprenorială. Cu alte cuvinte, Școala 
de Vară Culturadata și-a propus să îi aducă pe managerii culturali „de mâine” 
mai aproape de chemarea lor. Cei 20 de studenți selectați să participe au primit 
cu entuziasm vestea că vom împărtăși experiența celor 5 zile de studiu interactiv, 
împreună cu formatorii noștri: Conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Director General 
INCFC, Raluca Rădoi – Director Formare-Dezvoltare INCFC, Cristian Avram – 
Director Marketing, Opera Națională Română din Cluj-Napoca, dar și cu invitații 
Școlii de Vară Culturadata: Teodor Frolu – Manager, DC Communication, Iulia 
Popovici – Secretar de Stat, Ministerul Culturii, Alexandru Ion – Actor și Manager 
Cultural, co-fondator Ideo Ideis, Catinca Drăgănescu – Regizoare și Dramaturgă.

Curs internațional dedicat patrimoniului cultural - proiectul european EU 
Heritage

• Iulie - septembrie, Online
• Organizator: Partenerii proiectului european Eu Heritage
• Programul de formare EU Heritage în domeniul patrimoniului cultural s-a 

concentrat pe o abordare experiențială și implementează o metodologie 
intersectorială și multidisciplinară care sporește potențialul de conectare a 
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patrimoniului cu alte sectoare precum: turismul, tehnologia, sectoarele și industriile 
culturale și creative, antreprenoriatul și afacerile.

Conferința de Marketing Cultural, ediția a VIII-a
• 30 septembrie, Casa Filipescu-Cesianu
• Organizator: Muzeul Municipiului București, INCFC, ARCUB
• Muzeul Municipiului București (Casa Filipescu Cesianu), în parteneriat cu Institutul 

Național pentru Cercetare și Formare Culturală și ARCUB, a organizat în data de 
30 septembrie 2021, Workshop-ul „Fonduri de finanțare pentru proiecte culturale”, 
parte din seria Conferințelor de Marketing Cultural, ediția a VIII-a. Ne-am propus 
să identificăm împreună: care sunt programele de finanțare existente în țară? 
Dar cele europene? Ce presupune scrierea unui proiect cultural cu șanse mari de 
câștig? Cât de importante sunt parteneriatele interinstituționale?

OCTOMBRIE
Participare la Forumul Medierii Culturale

• 27 octombrie, pagina de Facebook a Centrului Cultural Clujean
• Organizator: Centrul Cultural Clujean (Academia Schimbării)
• Au fost analizate diferite perspective din contextul local și global în care se 

modelează competențele necesare medierii – mediul academic, programele de 
învățare pe tot parcursul vieții și spațiul cultural ca loc în care a crea și a pune în 
practică își dau întâlnire.

NOIEMBRIE
Pilotarea națională a cursului dedicat patrimoniului cultural - proiectul european 
EU Heritage

• 22-30 noiembrie, Online
• Organizator: INCFC
• Cursul a urmărit diseminarea unor abordări actuale privind promovarea 

patrimoniului cultural în contextul turismului experiențial  precum și prezentarea 
unor instrumente și contexte de lucru relevante pentru deținători și administratori 
de patrimoniu, indiferent dacă aceștia provin din mediul public sau privat.

Conferința Națională a Managerilor Culturali (CNMC) - Ediția a VIII-a
• 24-25 noiembrie, pagina de Facebook și contul de YouTube ale INCFC
• Organizator: INCFC
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• Tema CNMC 2021, „Repoziționarea managementului cultural: cercetare, strategie, 
inovație”, subliniază cele mai importante aspecte care contribuie la dezvoltarea 
activității managerilor culturali, în special în contextul noilor coordonate impuse de 
pandemie. Programul Conferinței abordează managementul cultural ca un proces 
inovator în plan internațional, ca o componentă esențială în elaborarea politicilor 
și strategiilor culturale naționale, dar și ca un subiect de actualitate pentru tinerii 
cercetători. Ediția a VIII-a a CNMC a inclus pentru prima dată un panel dedicat 
tinerilor, sub forma unui Simpozion în cadrul căruia masteranzii și doctoranzii în 
domenii precum: managementul cultural, marketingul cultural și politicile culturale 
au avut ocazia să își prezinte rezultatele cercetărilor pe care le desfășoară.

Simpozionul Culturadata
• 26 noiembrie, Online
• Organizator: INCFC
• Simpozionul este prima manifestare științifică din România dedicată tinerilor 

cercetători în management cultural și subiecte conexe. Simpozionul Culturadata s-a 
desfășurat sub egida Conferinței Naționale a Managerilor Culturali 2021. Programul 
a constat în prezentări ale cercetărilor, precum și discuții cu profesori și cercetători 
din domeniul managementului, marketingului și politicilor culturale cu experiență 
în coordonarea și evaluarea lucrărilor de disertație și doctorat - Board-ul Științific 
al Simpozionului Culturadata a fost format din: Conf. univ. dr. Carmen Croitoru – 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, Prof. 
univ. dr. Aura Corbeanu – Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Prof. univ. dr. habil. 
Alexandru Boureanu – Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul 
Arte și Media.

DECEMBRIE
Kick-off workshop pentru România | Indicatorii UNESCO Culture 2030

• 6 decembrie, Online
• Organizator: INCFC, Ministerul Culturii, Primăria Cluj-Napoca, Centrul Cultural 

Clujean
• Workshop-ul a fost structurat în două sesiuni, în cadrul cărora participanții au fost 

introduși în metodologia indicatorilor UNESCO Culture|2030 și au primit îndrumări 
cu privire la colectarea datelor, precum și la punerea în aplicare la nivel național și 
local. Sesiunile de lucru au avut loc online, prin intermediul platformei Zoom, acolo 
unde participanții au fost invitați să ia parte la un exercițiu de analiză și cartografiere 
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a datelor, să efectueze o analiză preliminară a politicilor și să elaboreze un plan de 
lucru care va fi validat și utilizat pentru implementarea proiectului.

Participare la evenimentul online „FAR Talks IV” - RADAR New Media Art
• 9 decembrie, pagina de Facebook RADAR New Media Art
• Organizator: RADAR New Media Art
• Discuția a avut ca temă „Strategiile culturale și new media art în România”, iar 

INCFC a fost reprezentat la eveniment de către Directorul General, Conf. univ. dr. 
Carmen Croitoru.

Participare Webinar „Provocările teritoriale ale conservării patrimoniului: cum 
să identificăm, să protejăm și să valorificăm patrimoniul local?”

• 17 decembrie, pagina de Facebook a Institutului Francez din România
• Organizator: Institutul Francez din România
• Webinarul și-a propus să răspundă la întrebări precum: Cum identificăm și 

repertoriem clădirile în pericol? Unde putem găsi finanțare pentru a le restaura 
și valorifica? Ce instrumente le-ar asigura protecția pe termen lung (etichete, 
reconversie patrimonială etc.)? Care sunt dificultățile și bunele practici inerente în 
materie de politică de patrimoniu? Intervenția din partea INCFC a fost asigurată 
de Directorul General, Conf. univ. dr. Carmen Croitoru.

Conferința finală EU Heritage
• 17 decembrie, pagina de Facebook EU Heritage
• Organizator: Partenerii EU Heritage
• Conferința finală s-a axat pe prezentarea rezultatelor obținute la sfârșitul 

implementării proiectului european EU Heritage, în prezența tuturor partenerilor 
și a publicului din mediul online.
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Anexa 2. Bunuri imobile

Situația centralizatoare a terenurilor aflate în patrimoniul Institutului Național  
pentru Cercetare și Formare Culturală

Nr  
Crt 

Denumire 
imobil

Locație și 
descriere 
 tehnică

Act normativ  
de punere în 

posesie
Domeniul  

statului

Valoare 
contabilă 
conform 

reevaluării 

Nr  
cadastral Observații

1

Teren aferent 
imobilului 
Restaurant 

Creație 
Cumpătu

Adresa: str  George 
Enescu nr 11-13, 

Sinaia, județul 
Prahova 

Teren St=2725,28

HG 2063/2004 
HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Privat, 
conform 

HG 
2063/2004

1 389 000 23702-C3
Raport de evaluare realizat la data de 18 03 2019  
Teren aflat în procedură de transfer către Primăria 
orașului Sinaia  

2
Teren aferent 

imobilului  
Vila 10

Adresa: str  George 
Enescu nr 24, 

Sinaia, județul 
Prahova

St =699,24

HG 2063/2004 
HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Privat, 
conform 

HG 
2063/2004

421 000 1964-C1

Raport de evaluare realizat la data de 03 07 2020  
Teren aflat în procedură de transfer către Primăria 
orașului Sinaia  
Terenul și imobilul aferent au fost închiriate de fostul 
CPPC, în baza Procesului-verbal de licitație  
nr  855/06 10 2003, beneficiarului Popescu 
Constantin, conform Contractului de închiriere  
nr  886/15 10 2003, până la data de 15 10 2034 

3
Teren aferent 

Hotelului 
Pescăruș

Adresa: Bdul 
Tudor Vladimiresu 

nr 9, Eforie Nord, 
Județ Constanța 

 St=3170

HG 2063/2004 
HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Privat, 
conform 

HG 
2063/2004

2 199 000 100189

Raport de evaluare realizat la data de 31 08 2017  
Terenul și imobilul aferent au fost închiriate de 
fostul CPPC, în baza Hotărârii  nr  265/05 04 2004, 
beneficiarului S C  SERVEX SRL, conform 
Contractului de închiriere nr  303/26 04 2004, până 
la data de 26 04 2024  Bunul închiriat are destinația 
de hotel, alimentație publică, agrement 

4 Teren aferent 
Vila 13 Cerbul

Adresa: str  Aluniș 
nr 11, Sinaia, Jud  

Prahova 
 St=524,42 mp

HG 1326/2001 
HG 580/2002 

HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013 
HG 373/2010 
HG 193/2020

Public, 
conform

HG 580/2002 266 000 23703
Raport de evaluare realizat la data de 18 03 2019  
Imobil aflat în procedură de transfer către Primăria 
orașului Sinaia  

5 Teren aferent 
clădirii casă

Adresa: Iulia 
Hasdeu nr 3, 

sector 1, București 
 St=634 mp

HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
HG 482/2010 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Public, 
conform 

HG 482/2010
2 162 000

S-a depus 
documentația 

in vederea 
atribuirii 

numărului 
cadastral 

Raport de evaluare realizat la data de 31 08 2017  
Fosta instituție, CPPC, a perfectat alături de 
Centrul Cultural HDU, organizație profesională a 
creatorilor din domeniul artelor vizuale, Contractul 
de comodat nr  D 156/20 01 2011, imobilul fiind 
atribuit în folosință gratuită acestui Centru, până la 
data de 20 10 2035  INCFC a procedat la realizarea 
documentației cadastrale și la înregistrarea 
documentației cadastrale la OCPI - procedură în 
curs de validare 

TOTAL VALOARE TEREN 6437000 00
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Situația centralizatoare a clădirilor aflate în patrimoniul Institutului Național  
pentru Cercetare și Formare Culturală

Nr  
Crt 

Denumire 
imobil

Locație și descriere 
 tehnică

Act normativ  
de punere în 

posesie
Domeniul 

statului

Valoare 
contabilă 
conform 

reevaluării 

Nr  
cadastral Observații

1

Clădire 
Restaurant  

Creație 
Cumpătu

Adresa: str  George Enescu nr 11-
13, județul Prahova 
Imobil tip restaurant cu regim 
de înălțime P+1E, Sc=754 mp, 
Sd=1179,80 mp (terenul aferent 
este menționat la poziția 1 în 
situația centralizată a terenurilor)

HG 2063/2004 
HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Privat, conform 
HG 2063/2004 1 346 000 23702-C3

Raport de evaluare realizat la 
data de 18 03 2019  Imobil aflat 
în procedură de transfer către 
Primăria orașului Sinaia  

2
Clădire 
Vila 8 

 Sinaia

Adresa: str  George Enescu nr 11-
13, Sinaia, județul Prahova 
Imobil tip vilă cu regim de 
înălțime P+1E, Sc=67,75 mp, 
Sd=136,50 mp (fără teren)

HG 2063/2004 
HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Privat, conform 
HG 2063/2004 125 000 23702-C2

3
Clădire  
Vila 10 
 Sinaia

Adresa: str  George Enescu 
nr 24, Sinaia, judetul Prahova 
Imobil tip vila cu regim de 
inaltime P+1E+M, Sc=193,35 
mp, Sd=351,13 mp (terenul 
aferent este menționat la 
poziția 2 în situația centralizată 
a terenurilor)

HG 2063/2004 
HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Privat, conform 
HG 2063/2004 1 027 000 1964-C1

Raport de evaluare realizat la data de 
03 07 2020  Imobil aflat în procedură 
de transfer către Primăria orașului 
Sinaia  
Terenul și imobilul aferent au fost 
închiriate de fostul CPPC, în baza 
Procesului-verbal de licitație nr  
855/06 10 2003, beneficiarului 
Popescu Constantin, conform 
Contractului de închiriere nr  
886/15 10 2003, până la data de 
15 10 2034 

4
Clădire 
Hotel  

Pescăruș

Adressa: Bdul Tudor 
Vladimiresu nr 9, Eforie Nord, 
Județ Constanța 
 Regim de înălțimeDS+P+1E, 
Sc=497 mp, Sd=997 mp, 
Su=828 mp (terenul aferent 
este menționat la poziția 
3 în situația centralizată a 
terenurilor)

HG 2063/2004 
HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Privat, conform 
HG 2063/2004 1 354 000 100189-C1

Raport de evaluare realizat la data de 
31 08 2017  Terenul și imobilul aferent 
au fost închiriate de fostul CPPC, în 
baza Hotărârii  nr  265/05 04 2004, 
beneficiarului S C  SERVEX SRL, 
conform Contractului de închiriere 
nr  303/26 04 2004, până la data 
de 26 04 2024  Bunul închiriat are 
destinația de hotel, alimentație 
publică, agrement 

5 Vila 13 
Cerbul 

Adresa: str  Alunis nr 11, Sinaia, 
Jud Prahova
Imobil tip vilă cu regim de 
înălțime D+P+2E, Sc=179,60 
mp , Su=500,69, Sd=684,70 
mp (terenul aferent este 
menționat la poziția 4 în situația 
centralizată a terenurilor)

HG 1326/2001 
HG 580/2002 

HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013 
HG 373/2010 
HG 193/2020

Public, conform 
HG 580/2002 858 000 23703-C1

Raport de evaluare realizat la 
data de 18 03 2019  Imobil aflat 
în procedură de transfer către 
Primăria orașului Sinaia  



93   

Nr  
Crt 

Denumire 
imobil

Locație și descriere 
 tehnică

Act normativ  
de punere în 

posesie
Domeniul 

statului

Valoare 
contabilă 
conform 

reevaluării 

Nr  
cadastral Observații

6 Clădire 
casă 

Adresa: Iulia Hasdeu nr 3, sector 
1, Bucuresti 
Imobil tip vila cu regim de 
inaltime P+2E, Sc=1034 mp, 
Sd=1548 mp (terenul aferent 
este menționat la poziția 
5 în situația centralizată a 
terenurilor)

HG 1878/2005 
HG 1410/2009 
HG 482/2010 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Public, conform
 inventarului 

centralizat 
comunicat 

INCFC-ului de 
către Ministerul 

Culturii 

1 754 000

S-a depus 
documentația 

în vederea 
atribuirii 

numărului 
cadastral 

Raport de evaluare realizat la data de 
31 08 2017  Fosta instituție, CPPC, a 
perfectat alături de Centrul Cultural 
HDU, organizație profesională a 
creatorilor din domeniul artelor 
vizuale, Contractul de comodat nr  D 
156/20 01 2011, imobilul fiind atribuit 
în folosință gratuită acestui Centru, 
până la data de 20 10 2035  INCFC a 
procedat la realizarea documentației 
cadastrale și la înregistrarea 
documentației cadastrale la OCPI - 
procedură în curs de validare 

7 Vila 14

Adresa: str  George Enescu nr 21 
(Gîrbovei), Sinaia, Jud  Prahova 
P+1E, Su=230,11 mp compusa 
din P-Su=230,11 mp Sc=163,70 
m, E-Su=85,78 mp Sc=100,93, S 
terasa=6,36 mp, Sd=264,63 mp 

HG 811/1992 
și Protocol din 

1 06 90 
HG 742/2003 

HG 1410/2009 
OUG 72/2013 

HG 1069/2013 
HG 193/2020

Public, conform 
 inventarului 

centralizat 
comunicat 

INCFC-ului de 
către Ministerul 

Culturii 

351 215 21599-C5

Raport de evaluare realizat la data 
de 18 03 2019  INCFC se confruntă 
cu o veche și complicată situație 
litigioasă în contradictoriu cu 
domnul Bogdan Năstase, proprietar 
al terenului de aproximativ 1500 mp 
situat în Sinaia, str  George Enescu, 
nr  21  Din cei 1500 mp, 911 mp 
sunt ocupați de clădirile aflate în 
administrarea INCFC, conform HG nr  
1069/2013  Construcțiile în referință 
au fost edificate de Statul Român în 
jurul anilor 1970 și date succesiv în 
administrarea Centrului European 
de Cultură Sinaia, Centrului de 
Pregătire și Perfecționare în Cultură 
și, în prezent, INCFC  Prin Decizia 
nr 3245/20 12 2021, pronunțată 
de Curtea de Apel Ploiești-Secția 
Civilă în dosarul nr 5362/105/2017*, 
instanța a obligat INCFC la plata 
sumei de 6 377 euro/lună către 
dl  Bogdan Năstase, începând 
cu data de 01 08 2021 și până la 
data încetării faptului ocupării, 
reprezentând contravaloarea lipsei 
de folosință a terenului în suprafață 
de 911 mp, precum și a sumei de 
911 euro, reprezentând diferența 
pentru contravaloarea lipsei de 
folosință a aceluiași teren, aferentă 
lunii iulie 2021  INCFC a facut 
demersuri la nivelul ordonatorului 
principal de credite cu privire 
la validarea unei soluții privind 
reglementarea situației juridice a 
acestor imobile (construcții) 

8 Vila 15

Adresa: str  George Enescu nr 21 
(Gîrbovei), Sinaia, Jud  Prahova 
D+P+mansardă, Su=88,38 mp 
compusă din D-Su=37,24 mp 
Sc=44,69 mp, P-Su=33,55 mp 
Sc=44,02 mp, M-Su=14,71 mp 
Sc=21,14 mp, S balcon = 2,88 
mp, Sd=109,85 mp

HG 811/1992 
și Protocol din 

1 06 90 
HG 742/2003 

HG 1410/2009 
OUG 72/2013 

HG 1069/2013 
HG 193/2020

Public, conform  
inventarului 
centralizat 
comunicat 

INCFC-ului de 
către Ministerul 

Culturii 

134 580 21599-C2

9 Vila 16

Adresa: str  George Enescu nr 21 
(Gîrbovei), Sinaia, Jud  Prahova 
D+P+mansarda, Su=96,15 mp 
compusa din D-Su=33,45 mp 
Sc=41,39 mp, P-Su=37,33 mp 
Sc=46,48 mp, M-Su=22,90 mp 
Sc=29,71 mp, S balcon=2,47 mp, 
Sd=117,58 mp

HG 811/1992 
și Protocol din 

1 06 90 
HG 742/2003 

HG 1410/2009 
OUG 72/2013 

HG 1069/2013 
HG 193/2020

Public, conform 
 inventarului 

centralizat 
comunicat 

INCFC-ului de 
către Ministerul 

Culturii 

143 959 21599-C3

10
Clădire 

de locuit 
Spălătorie

Adresa: str  George Enescu nr 21 
(Gîrbovei), Sinaia, Jud  Prahova, 

P Su=73,11 mp compusa din 
P-Su=73,11 mp, Sc=88,49 mp

HG 811/1992 
și Protocol din 

1 06 90 
HG 742/2003 

HG 1410/2009 
OUG 72/2013 

HG 1069/2013 
HG 193/2020

Public, conform 
 inventarului 

centralizat 
comunicat 

INCFC-ului de 
către Ministerul 

Culturii 

117 756 21599-C4

11 Sediu 
INCFC HG nr 779/26 10 2017 HG nr 779/ 

26 10 2017 Public 7 903 198,15 223958-C3

TOTAL VALOARE CLăDIRI 15 114 708,15
TOTAL VALOARE TEREN șI CLăDIRI 21 551 708,15
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Transferuri ale clădirilor aflate în patrimoniul Institutului Național  
pentru Cercetare și Formare Culturală în 2021 

Nr  
Crt 

Denumire 
imobil

Locație și descriere 
 tehnică

Act normativ  
de punere în 

posesie
Domeniul 

statului

Valoare 
contabilă 
conform 

reevaluării 

Nr  
cadastral Observații

1

Clădire 
monument 

istoric 
(fost sediu 

INCFC)

Adresa: str  Barbu Delavrancea nr 57, 
sector 1, București

Suprafață utilă construcție – 671,56 mp și 
teren cotă indiviză în suprafață de 188,82 

mp, din care:
- subsol al construcției cu suprafața 
utilă de 68,11 mp și cota indiviză de 
9,03%, reprezentând 18,69 mp teren 

din suprafața totală de 206,95 mp teren 
situat sub construcție;

- apartament nr 2-parter cu o suprafață 
utilă de 90,31 mp și cota indiviză de 

11,80% reprezentând 24,43 mp teren 
din suprafața totală de 206,95 mp teren 

situat sub construcție;
- apartament nr 3-et 1 cu o suprafață 

utilă de 159,87 mp și o suprafață totală 
de 169,05 mp și cota indiviză de 22,10% 

reprezentând 45,73 mp teren din 
suprafața totală de 206,95 mp teren 

situat sub construcție;
- apartament nr 4-et 2 cu o suprafață 

utilă de 157,96 mp și o suprafață totală 
de 174,28 mp și cota indiviză de 22,78% 

reprezentând 47,14 mp teren din 
suprafața totală de 206,95 mp teren 

situat sub construcție;
- apartament nr 5-mansardă cu o 

suprafață utilă de 195,31 mp și cota 
indiviză de 25,53% reprezentând 52,83 

mp teren din suprafața totală de 206,95 
mp teren situat sub construcție 

Tipul structurii de rezistență: cărămidă 
(fara teren) 

HG 67/2005 
HG 1167/2007 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Public, 
conform

HG 
1167/2007

1 815 000,00 19350/1

Predarea-preluarea bunului 
imobil s-a realizat pe bază de 
protocol încheiat între INCFC 
și AFCN, cu respectarea 
termenului de 30 zile de la 
data intrării în vigoare a  
HG nr 1114/17 12 2020
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Transferuri ale clădirilor aflate în patrimoniul Institutului Național  
pentru Cercetare și Formare Culturală în 2021 

Nr  
Crt 

Denumire 
imobil

Locație și descriere 
 tehnică

Act normativ  
de punere în 

posesie
Domeniul 

statului

Valoare 
contabilă 
conform 

reevaluării 

Nr  
cadastral Observații

1

Clădire 
monument 

istoric 
(fost sediu 

INCFC)

Adresa: str  Barbu Delavrancea nr 57, 
sector 1, București

Suprafață utilă construcție – 671,56 mp și 
teren cotă indiviză în suprafață de 188,82 

mp, din care:
- subsol al construcției cu suprafața 
utilă de 68,11 mp și cota indiviză de 
9,03%, reprezentând 18,69 mp teren 

din suprafața totală de 206,95 mp teren 
situat sub construcție;

- apartament nr 2-parter cu o suprafață 
utilă de 90,31 mp și cota indiviză de 

11,80% reprezentând 24,43 mp teren 
din suprafața totală de 206,95 mp teren 

situat sub construcție;
- apartament nr 3-et 1 cu o suprafață 

utilă de 159,87 mp și o suprafață totală 
de 169,05 mp și cota indiviză de 22,10% 

reprezentând 45,73 mp teren din 
suprafața totală de 206,95 mp teren 

situat sub construcție;
- apartament nr 4-et 2 cu o suprafață 

utilă de 157,96 mp și o suprafață totală 
de 174,28 mp și cota indiviză de 22,78% 

reprezentând 47,14 mp teren din 
suprafața totală de 206,95 mp teren 

situat sub construcție;
- apartament nr 5-mansardă cu o 

suprafață utilă de 195,31 mp și cota 
indiviză de 25,53% reprezentând 52,83 

mp teren din suprafața totală de 206,95 
mp teren situat sub construcție 

Tipul structurii de rezistență: cărămidă 
(fara teren) 

HG 67/2005 
HG 1167/2007 
HG 1410/2009 
OUG 72/2013 
HG 1069/2013

Public, 
conform

HG 
1167/2007

1 815 000,00 19350/1

Predarea-preluarea bunului 
imobil s-a realizat pe bază de 
protocol încheiat între INCFC 
și AFCN, cu respectarea 
termenului de 30 zile de la 
data intrării în vigoare a  
HG nr 1114/17 12 2020

Anexa 3
LIsTA litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești la nivelul anului 2021

Nr 
crt 

Nr  dosar Părți  Calitatea 
procesuală

Instanța de 
judecată Obiect

Faza procesuală; 
Termen 

1 38706/299/2019

Apelant-pârât 
Agenția pentru 

Agenda Digitală a 
României

Intimat-Reclamant

Tribunalul 
București – Secția 

a III-a Civilă

Alte cereri privind 
executarea 

silită/perimare 
executare silită

Apel
Hotărâre  2008/2021: Respinge apelul ca nefondat  Obligă apelanta la 1785 lei 
cheltuieli de judecată  Definitivă 

2 38707/299/2019

Reclamant – INCFC
Pârât – Agenția 
pentru Agenda 

Digitală a 
României

Judecătoria
Sector 1 București

Alte cereri privind 
executarea 

silită/perimare 
executare silită

Fond
Hotărâre  5609/2021:
Admite cererea  Constată că a intervenit perimarea executării silite ce 
face obiectul dosarului de executare nr  CJ 1087/2014  Anulează actele de 
executare efectuate de către creditoare împotriva debitoarei în dosarul de 
executare sus-menționat  Obligă pe creditoare la plata către debitoare a 
sumei de 1 785 lei, cheltuieli de judecată  Definitivă prin neapelare 

3 35140/3/2020
Reclamant – 

Sindicatul FAIR
Pârât – INCFC

Tribunalul 
București – Secția 

a VIII-a Civilă

Drepturi bănești – 
obligarea la plata 

sporului pentru 
condiții grele sau 
vătămătoare de 
muncă pentru 7 

salariați

Fond
Sentința civilă nr  3859/27 05 2021 
Admite în parte cererea reclamantului  Obligă pârâtul să plătească fiecăruia 
dintre membrii de sindicat în numele cărora s-a formulat acțiunea, 
proporțional cu perioada lucrată în cadrul pârâtului, drepturile salariale 
reprezentând spor pentru condiții vătămătoare sau periculoase de muncă 
în cuantum de 15% din salariul de bază începând cu data de 01 01 2019 
la zi, actualizate cu rata inflației și dobânda legală penalizatoare de la data 
scadenței la data plății efective  procesuale active a reclamanților   
S-a declarat apel – termen: 10 02 2022

4 3517/2/2021
Reclamant – Birta 

Vlad
Pârât – INCFC

Curtea de Apel 
București – Secția 
a IX-a Contencios 

Administrativ și 
Fiscal

Anulare act 
administrativ 

– rezultat 
negativ examen 

traducători

Fond
Termen: 10 03 2022

5 5362/105/2017*

Năstase Bogdan – 
intimat reclamant

INCFC – apelant 
pârât

Curtea de Apel 
Ploiești - Secția I 

Civilă
Pretenții

Apel 
Schimbat în parte 
Soluția pe scurt: Admite apelul  Schimbă în parte sentința apelată, în sensul că: 
Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată  
Obligă pârâtul la plata sumei de 6 377 euro/lună către reclamant, în echivalent 
lei la data plății, începând cu data de 01 08 2021 și până la data încetării 
faptului ocupării, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenului 
în suprafață de 911 mp, situat în Sinaia, str  George Enescu (fostă str  Gârbovei) 
nr  21, județul Prahova, precum și a sumei de 911 euro, reprezentând diferența 
pentru contravaloarea lipsei de folosință a aceluiași teren, aferentă lunii iulie 
2021  Respinge în rest cererea, ca rămasă fără obiect  Menține restul dispozițiilor 
sentinței   
Hotărâre  3245/2021  20 12 2021 
S-a declarat recurs 
în termen de 30 de zile de la comunicare  
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Nr 
crt 

Nr  dosar Părți  Calitatea 
procesuală

Instanța de 
judecată Obiect

Faza procesuală; 
Termen 

6 947/2/2020

Ursu E  Radu Mihai 
– Reclamant

Ministerul Culturii 
și Identității 

Naționale – Pârât
Ministerul 

Finanțelor – 
Chemat în garanție
Institutul Național 
pentru Cercetare și 
Formare Culturală 

– Pârât

Curtea de Apel 
București – Secția 
a IX-a contencios 

administrativ și 
fiscal

Acțiune în 
constatare

Fond
Respinge ca nefondate excepțiile: tardivității modificării cererii de chemare în 
judecată, tardivității acțiunii, rămânerii fără obiect a cererii privind anularea 
sau modificarea ordinului nr  2212/2018, lipsei interesului reclamantului și 
lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Ministerul Culturii și Identității 
Naționale  Respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată  Respinge 
ca inadmisibilă cererea de chemare în garanție a Ministerului de Finanțe  
Obligă reclamantul către pârâtul Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală la cheltuieli de judecată în sumă de 1000 lei reprezentând 
onorariu redus de avocat 
Hotărâre  489/2021  06 04 2021
(nu s-a declarat recurs)

7 27925/301/2019

Institutul Național 
pentru Cercetare 

și Formare 
Culturală – Apelant 

Contestator
BEJ Mihai Dima 
- Scos din cauză 

– Intimat
Bogdan Năstase 

– Intimat

Tribunalul 
București - Secția 

a-IV-a Civilă

Contestație 
la executare 

dosar executare 
53/2019 BEJ 
MIHAI DIMA

Apel
Admite apelul  Schimbă în parte sentința civilă apelată, în sensul că: Admite 
contestația la executare formulată împotriva adresei de înființare a popririi  
Anulează poprirea înființată în dosarul de executare al BEJ Mihai Dima sub nr  
53/2019  Menține în rest dispozițiile  Definitivă  Hotărâre  172/2021  27 01 2021

1. Dosar nr. 9/P/2017 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța privindu-l pe Cuptor Mihai. 
2. Dosar nr. 2820/P/2020 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind-o pe judecătoarea care a încuviințat 

executarea silită pentru Costa Foru Anca Viorica, decedată la data încuviințării.
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Anexa 4
Program minimal pentru anul 2021 – raportare finală1

Nr  
Crt Program Scurtă descriere a programului

Nr  Proiecte 
în cadrul 

programului
Denumire proiect

Buget 
prevăzut pe 

program2 (lei)

Suma cheltuită 
pe proiect 

realizat (lei)

1
P1 Statistica și 
cartografierea 

culturii

Programul implică colectare și structurare 
de seturi de date din surse statistice și 
administrative, cartografierea sectorului 
cultural și valorificarea datelor obținute 
prin instrumente interactive de prezentare 
și diseminare (ex  reprezentări vizuale 
interactive)  Rezultatele programului 
presupun: inventarierea surselor de date 
și actualizarea bazelor de date, rapoarte 
aferente studiilor, dezvoltare de aplicații 
digitale de culegere, validare și prelucrare 
date 

7

P1 1 Tendințele consumului cultural în 
perioada pandemiei

185 000

148 194,80

P1 2 Vitalitatea culturală a orașelor 70 500,00

P1 3 Comunități creative din mediul 
rural (clustere și hub-uri culturale și 
creative)

46 000,00

P1 4 Registrul Sectoarelor Culturale 
și Creative ṣi efectele crizei Covid-19 
asupra lor

36 000,00

P1 5 Platforma interactivă 
de vizualizare a datelor 
(Culturadatainteractiv ro – CI)

76 500,00

P1 6 Platforma online INCFC pentru 
culegere date –

P1 7 Cartografierea sectorului cultural 74 960,29

 TOTAL P1 490.000,00 452.155,09

2

P2 Cercetare 
fundamentală 

și aplicată: 
diagnoză sector 

cultural

Programul abordează problematicile 
sistemului cultural: infrastructura de 
distribuție a bunurilor și serviciilor 
culturale, situația instiuțiilor culturale, 
creativitatea în rândul tinerilor, sectoarele 
culturale și creative, accesul populației 
la infrastructura culturală, raportarea la 
nivel european pe politicile și strategiile 
culturale 

4

P2 1 Diagnoza secoarelor culturale 
(opinii)

300 000,00

49 000,00

P2 2 Analiza dinamicii Sectoarelor 
Culturale și Creative 162 100,00

P2 3  Cultura pentru dezvoltare a 
Sectoarelor Culturale și Creative 68 900,00

P2 4 Raportări europene pe politici și 
strategii culturale 20 000,00

 TOTAL P2 300.000,00 300.000,00

3
P3 Meserii și 

competențe în 
cultură

Programul își propune analiza meseriilor 
din domeniul culturii, identificarea nevoilor 
de formare ale angajaților din instituțiile 
publice de cultură și dezvoltarea meseriilor 
emergente 

3

P3 1 Analiză de eficiență managerială 
la nivelul instituțiilor publice de 
cultură

135 000,00

34 800,00

P3 2 Studiul de satisfacție a cursanților 
privind activitatea de formare INCFC 62 600,00

P3 3 Revizuirea studiilor privind 
profesiile și calificările din domeniul 
culturii

37 300,00

 TOTAL P3 135.000,00 134.700,00
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Nr  
Crt Program Scurtă descriere a programului

Nr  Proiecte 
în cadrul 

programului
Denumire proiect

Buget 
prevăzut pe 

program2 (lei)

Suma cheltuită 
pe proiect 

realizat (lei)

4 P4 Programe 
specializare

Programul își propune dezvoltarea 
programelor de formare profesională 
specializată prin organizarea unor grupuri 
de lucru în vederea lansării și actualizării 
cursurilor de specialitate interdisciplinare 
și multidisciplinare 

3

P4 1 Cursuri pilot în domeniul 
managementului cultural

70 000,00

16 000,00

P4 2 Cursuri pilot în domeniul 
patrimoniului cultural 21 000,00

P4 3 Actualizare programe de 
formare profesională în domeniul 
managementului cultural

32 400,00

  TOTAL P4 70.000,00 69.400,00

5 P5 Programe 
evaluare

Programul își propune revizuirea și 
actualizarea materialelor aferente 
evaluărilor desfășurate în cadrul 
programelor de formare profesională, 
pe domenii, precum și eficientizarea 
procesului de evaluare 

7

P5 1 Management cultural

70 000,00

11 500,00
P5 2 Patrimoniu cultural 9 500,00
P5 3 Artele spectacolului (CAADIA) 9 500,00
P5 4 Biblioteconomie 9 500,00
P5 5 Interdisciplinar 8 700,00
P5 6 Așezăminte culturale 10 000,00

10 500,00P5 7 Examene Traducători
  TOTAL P5 100.000 100.000

6

P6 Diseminare 
rezultate: 
publicații, 
conferințe 

internaționale 
și evenimentele 

INCFC

Programul include realizarea publicațiilor 
aferente studiilor, inclusiv cele periodice, 
precum și organizarea evenimentelor 
publice la nivelul INCFC și participările la 
conferințe interne și internaționale etc 

2

P6 1 Revista - Caietele Culturadata

245 000,00

20 000,00
P6 1 Tendințele consumului cultural în 
perioada pandemie 23 225,00

P6 1 Efectele crizei Covid-19 –
P6 1 Sectorul cultural din România 9 200,00
P6 1 Revista Muzeelor 51 375,00

245.000,00 103.800,00
P6 2 Conferința Națională a Managerilor 
Culturali

135 000,00

12 400,00
P6 2 Dezbatere privind cultura în spațiul 
rural 12 400,00

P6 2 Comunicări științifice –

28 850,00P6 2 Conferința „Cercetarea artistică în 
România”

–P6 2 Dialogurile culturadata: lansări studii 
și publicații

135.000,00 53.650,00
 TOTAL P6 380.000,00 157.450,00

 TOTAL GENERAL 1.445.000,00 1.182.905,09

1 În programul minimal vor fi incluse numai programele și proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenția acordată de MC, la titlul II „Bunuri și servicii“.

2 Bugetul alocat pentru programul minimal
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